Klaveri huviala vabaklassi õppekava.

ÜLDOSA
Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid
Muusikakoolide ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja
kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse
andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.
Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:






mõtleb loovalt;
oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
oskab teha tööd, on valmis koostööks;
mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida.

Vabaklassi õppekorraldus
Õppeaasta kestab 27 õppenädalat;
Vabaklassis toimub:
loomevõimete kavakindel arendamine;
loominguprotsessi seaduspärasuste ja etappide tundmaõppimine;
aktiivse ja püsiva suhte loomine visuaalse kunstikultuuriga;
tehniliste oskuste arendamine.
Muusikakooli vabaklassi tunniplaan





1. Pilliõpetusosakonna
Õppeained

vabaklass
Vabaklass

Põhipill

1

Koosmusitseerimine*

1

Rühmalisaaine*
1
* Ained määratakse, lähtudes õpilaste isikupärast ning kooli võimalustest.
1. Numbrid tabelis tähistavad nädalatundide arvu.
2. Lisaainete õppimisest võib loobuda.
Klaveri huviala vabaklassi õppekava
Erialaõpetajal lasub suur vastutus õpilase loomingulise initsiatiivi ja iseseisva
tööoskuse arendamise eest. Õigete harjumuste kujunemisel on eriline tähtsus just
õpingute algetapil.
Klaverit õppides peab õpilane omandama esmased klaverimänguvõtted, lehest lugemise
oskuse ja võime mängida ansamblis või lihtsamaid keel- ja puhkpillisaateid.
Õpetaja ülesanne on anda õpilasele õige arusaam teose sisust, ajastust (stiilist) ja aidata
omandada vajalikud tehnilised võtted teose esitamiseks.
On soovitatav läheneda igale õpilasele individuaalselt, arvestades tema võimeid ja oskusi.
Kavade koostamisel tuleb õpilasele tutvustada eri karakteriga teoseid, juhtida tähelepanu
muusikalistele fraasidele, tempodele ja dünaamilistele nüanssidele, arvestades eri meeleolusid.
Õpilastele, kellel on juba olemas eelnev klaverimängukogemus, võib anda suuremaid
ülesandeid. Oluline roll on improviseerimisel.
Improviseerimisvõime arendamist tuleb alustada kõige lihtsamast - mälu järgi tuttavate
meloodiate mängimisest ja transponeerimisest, järgmine aste on meloodiale saate loomine
kuulmise järgi või akordimärke kasutades. Lõpuks võib antud meloodiat edasi arendada koos

harmooniaga.
Üks paremaid muusikalise mõtte aktiviseerimise vorme on noodilugemine, mis võiks kuuluda
õpilase igapäevaste harjutuste hulka. Oluline on pidevalt ettepoole vaadata, kujutades ette
helide liikumisjoonist ja usaldades oma sõrmi, et kuulmise kaudu tunnetada liikumise suunda
ja intervalle. Õpilase arengu kiirendamiseks peaks püüdma läbi võtta võimalikult palju
repertuaari, eesmärgiks kasvatada õpilases iseseisvat mõtlemis- ja töötamisvõimet.

