TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM
VALIKKURSUS „NOORTEKOOR“
Kursuste maht
3 x 70 tundi (igal õppeaastal üks kursus 10. – 12. klassis)
Eesmärgid
Eesmärkidelt ja sisult toetub noortekoori ainekava gümnaasiumi muusikaõpetuse ainekavale,
minnes osade eesmärkidega sügavamale, kui seda võimaldab muusikaõpetuse tund.
Süstemaatiliselt õpitakse tundma ja väärtustama maailma ja eesti vokaalset muusikapärandit.
Kujundatakse arusaam muusikast kui rahvaste vahelisest suhtlemiskeelest. Laulmisel
süvendatakse huvi ühislaulmise vastu; lähtutakse eri ajastute, erinevate stiilide ja rahvaste
laulurepertuaarist ning ka kaasaegsest laulurepertuaarist.
Kooskõlas gümnaasiumi muusikaõpetuse ainekavaga taotletakse, et õpilane:
1) Hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviidi ja ühiskonna arengus; kujundab
valmisolekut ühiseks muusikategevuseks
2) Kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab mõista ja hinnata erinevaid kultuure
3) Oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata
4) Omandab teadmisi heliloojate loomingust ühislaulmise kaudu
5) Rakendab põhikoolis omandatud muusikateadmisi ja –oskusi muusika analüüsimisel ja
musitseerimisel
6) Rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu; külastab kontserte, muusikalavastusi,
oskab neid analüüsida, oma seisukohti põhjendada ja argumenteerida
7) Tunneb huvi eesti laulu- ja tantsupeo traditsiooni vastu ning osaleb kooriga laulupeo
liikumises
Õppe-eesmärgid
 Muusikalise kirjaoskuse, muusikalise mälu arendamine
 Laululise hingamistehnika omandamine
 Häälehoiu tutvustamine, esmaabi hääle kahjustumisel
 Harmooniataju ja vokaalse võimekuse arendamine
 Töö artikulatsiooniga, diktsiooni arendamine
 Dünaamikaelementide valdamine vokaaltehnika kaudu

 Erinevate muusikastiilide tajumine ja võimetekohane valdamine
 Ühistegevuse ja kooskogemise võimaldamine
 Isetegemise ja organisatsioonis käitumise võimaldamine
 Esinemiskogemuse omandamine, lavalise käitumise õppimine

Õpitegevus:
Noortekoori töövormideks on koorilaulu tund, lisaproovi tund, laululaager, nädalalõpu
proov, koorilaulu töötuba ja laulupeo eelproov.
Repertuaari valikul arvestatakse eakohasust, õpilaste huve, esinemisvajadusi.
Noortekoori aruandevormiks on esinemine, kontsert, festival, konkurss, kategooriasse
laulmine, laulupidu.
Õpilane on kohustatud noortekooriga liitumisel eelpool nimetatud tegevustes osalema.
Õppetöö edukal läbimisel saab õpilane õppeaasta lõpul valikkursuse hinde.
Õppesisu
 Hääleseade kooris, grupis ja individuaalselt
 Laulmis- ja hingamistehnikate omandamine
 Kaanonite, a capella ja saatega 3-, 4- ja enamhäälsete koorilaulude laulmine
 Tähtpäevadeks ja temaatilisteks sündmusteks olulise ja vajaliku repertuaari läbimine
(jõulud, EV aastapäev, kevadkontsert jne)
 Laulupeo repertuaari omandamine, laulupeo protsessis osalemine
 Suurvormide laulmise kogemuse saamine
 Erinevate laulude kaudu koolis õpitavate keelte kasutamine (inglise, saksa, vene) ja
uutega tutvumine (ladina, itaalia jm)
 Lavalise käitumise põhimõtete omandamine ja nende kasutamine praktikas.
Õpitulemused
Kolme kursuse läbimisel suudab õpilane:
 Kasutada laululist hingamiset vastavalt laulu fraseerimise vajadusele
 Kasutada häält turvaliselt ning kahjustamata
 Artikuleerida laulusõnu selgelt ning kuuldavalt
 Esitada õpitud laulud seksteti või topeltkvarteti koosseisus

 Osaleda ansamblilises töös
 Osaleda organisatsiooni töös, võttes vabatahtlikult organisatsioonile vajalikke
individuaalseid ülesandeid koori ühistes tegevustes
Järjepideva õppetöö tulemusena:
 Valdab laulude esituseks vajalikku dünaamikaskaalat
 Tunneb häälehoiu põhimõtteid ning esmaseid ravivõtteid
 Tunneb eesti laulupidude traditsiooni ja selle ajalugu
 Tunneb ja oskab nimetada eesti tuntud koorijuhte
 Oskab nimetada eesti tuntumaid heliloojaid
 Oskab hinnata heatasemelist professionaalset koorimuusikat
 Oskab suhestada eesti koorimuusikat maailma koorimuusikaga

