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HELILOOMINGU HUVIRINGI AINEKAVA 
 

I ÜLDOSA  
 

Sihtgrupp: 8-19 -aastased ja vanemad 

Õppetöö maht: 1 õppetund nädalas (individuaal-  või rühmatund) 

Õppekeel: eesti keeles  

Õppetöö kestvus: 35 nädalat, 70 õppetundi 

Õppetegevus:  Õppetunnid toimuvad individuaal- või rühmameetodil 

 Algajate ja edasijõudnute rühmad komplekteeritakse vastavalt 

õpilase tasemele.  

 Töö- ja õppevahendite olemasolu vastavalt eelarvelistele 

vahenditele tagab huvikool koostöös õpetajaga. 

 Lisaks õppetööle osalevad õpilased erinevatel kontserditel ja 

konkurssidel 

Õpetaja  Ksenia Zemskaja-Tšertkova 

 

Erinõuded: muusikalised ja loomingulised eeldused, pillimängu oskus algastme  

klaveri (muu pillimängu) huviringi tasemel.  

 

II  ÕPPETÖÖ  
EESMÄRGID 

 

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad komponeerimise põhitõed, oskuse 

komponeerida muusikateoseid, süvendatult süsteemse ja kronoloogilise ülevaate muusika 

arengusuundadest, põhiteadmised muusikaloo stiiliperioodidest ja oskused oluliste heliloojate 

tüüpteoste analüüsimisel.  

 

 õpilaste üldise muusikasilmaringi avardamine; 

 õpilaste muusikalise maitse kujundamine; 

 õpilaste huvi ja armastuse kasvatamine muusika vastu; 

 õpilaste loovuse avastamine ja arendamine;  

 Õpilase muusikalise potentsiaali avamine; 

 Iseseisva töö harjumuste kujundamine; 

 Lääne klassikalise muusikatraditsiooni säilitamine ja edasikandmine; 

 Koostöö interpreediga; 
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ÕPIVÄLJUNDID 

  

ALGASTE. 1.õppeaasta 

 

Komponeerimine I. Väikevormis teosed soolopillidele ja häälele.  

 

Tehniliste harjutuste kirjutamine ning tehniliste vahendite kasutamine. Muusika 

väljendusvahendid. Erinevate vormide kasutamine. Kompositsioonitehnikad. Erinevad 

instrumendid.  

 

Improviseerimine. Improviseerimine antud teemal ja oma loodud teemal.  

Muusika kuulamine. Olulised teosed muusikaajaloost, kaasaajast ja eesti muusikast.  

Vormistamine. Heliteoste vormistamine. Esitlemine.  

Koostöö interpreediga. Teose ettekande planeerimine.  

 

KESKASTE. 2.-3. õppeaasta 

Komponeerimine II / III. Väikevormis teosed soolopillidele, instrumentaalkoosseisudele 

(ansamblitele), häälele.  

 

Muusikateose analüüs. Muusika väljendusvahendid. Partituuri analüüs sh. vorm ja 

instrumentatsioon. 

Koostöö interpreediga.  Osalemine prooviprotsessis, teose ettekande planeerimine. 

Heliteoste vormistamine. Õppija arendab oskusi noodigraafikaprogrammi  rakendamisel 

oma heliloomingu kirjutamiseks. 

 

 

VANEM ASTE. 4.-... õppeaasta 

Komponeerimine IV. Väikevormis teosed soolopillidele, instrumentaalkoosseisudele 

(ansamblitele,) häälele ja koorile.  

 

Muusikateose analüüs. Oma silmaringi ja muusikalist maitset kujundab õppija külastades 

erinevaid kontserte, konverentse, muusikateatri etendusi, meistriklasse ja konkursse ning 

analüüsides kuuldut kirjalikult ja suuliselt.  

Teose esitlemine. Oma töö esitlemine ja suhtlemine auditooriumiga. Õpilane osaleb oma 

teoste tutvustustel, juhendades teost esitavat kollektiivi ja selle juhendajat/ dirigenti või 

interpreete.  

Muusikalugu II. Valikteema. Käsitletakse süvitsi mõnd perioodi, autorit, stiili jne 

muusikaajaloos varakristlikust muusikast – 21 sajandini, Eesti muusikas või 

pärimusmuusikas.  

Muusika kuulamine. Õpilane kuulab erinevat muusikat elavas ettekandes ja helikandjatelt, 

uurib ja analüüsib erinevate ajastute heliloojate teoseid ja tutvub partituuridega.  
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Noodigraagikaprograrammid. Enamkasutatavad noodigraafika programmid: ülevaade, 

võimalused, erinevused ja sarnasused (Sibelius, Finale).  

Audioprogrammid. Enamkasutatavad audio salvestus- ja töötlemise programmid – ülevaade, 

võimalused, erinevused ja sarnasused (Logic Pro, Ableton). 

 

 

III ÕPPETÖÖ SISU 

 

Nr. Töö sisu 

 

Algajad  

 

  õt arv 

Edasijõud- 

nud 

õt arv 

Meistri-

klass.  

õt. arv 

1.  1. õppeaasta 

1. poolaasta 

 

1. Heli omadused (kõrgus, tugevus, vältus, tämber). 

2. Noodikirja alused. Meetrum ja rütm 

3. Laad ja helistik.  

4.Intervallid ja akordid 

5. Muusikateose faktuur ja lauseehitus 

6. Noodikirja lühendid. 

7. Tempo ja dünaamika terminid. 

8. Tehniliste harjutuste kirjutamine (Studium I, 

Studium II häälele või soolopillile).  

 

2. poolaasta 

 

Heliteoste vormistamine. Esitlemine.  

Teose ettekande planeerimine.  

Oma töö esitlemine. 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

  

2. 2. õppeaasta 

1. poolaasta 

 

 Muusikavormid ja –žanrid. 

 Muusikaliste vormide põhitunnused ja erikujud. 

 Muusikaliste vormide ajalooline kujunemine ja 

kasutusala. 

 Muusikateose analüüsimise põhimõtted. 

 Tehniliste harjutuste kirjutamine  

 

 

 

35 
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2. poolaasta 

 

Heliteoste vormistamine. Partituuri koostamise ja 

kujundamise põhimõtted.  

Teose ettekande planeerimine.  

Esitlemine. Oma töö esitlemine ja suhtlemine 

auditooriumiga.  

 

 

3. 3. õppeaasta 

1. poolaasta 

1. 4-häälne seade. 

2. Funktsionaalharmoonia põhialused 

3. Diatoonika: kolmkõlad, septakordid ja nende 

pöörded 

4.  Sekvents 

5. Kromaatika ja alteratsioon 

6. Kaldumine ja modulatsioon 

7. Lause ja perioodi harmooniline struktuur.  

 

2. poolaasta 

 

Heliteoste vormistamine. Partituuri koostamise ja 

kujundamise põhimõtted (Sibelius või Finale programmid).  

Teose ettekande planeerimine.  

Esitlemine. Oma töö esitlemine ja suhtlemine 

auditooriumiga.  

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

  

4. Vanem aste. 4-....õppeaasta 

1. poolaasta 

PILLIDE JA PARTITUURI TUNDMINE.  

1. INSTRUMENDID. 

Sümfooniaorkestripillid ja soolopillid.  

2. ESITUSKOOSSEISUD. Erinevad 

ansamblid ja orkestrid.  

3. PARTITUUR. Pillide grupid 

partituuris. Noodivõtmed. Pillide 

noteerimine.  

Transponeeritavad pillid. Märkused 

nooditekstis. Partituuri analüüs.  

 

Valikteema. Käsitletakse süvitsi mõnd perioodi, autorit, 

stiili jne muusikaajaloos varakristlikust muusikast – 21 

sajandini, Eesti muusikas või pärimusmuusikas.  

 

 

 

35 
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2. poolaasta 

 

1.  PARTITUURIANALÜÜS JA -MÄNG 

KLAVERIL. Klassikalise koosseisuga  

partituurid.  

 

Heliteoste vormistamine.  

Partituuri koostamise ja kujundamise põhimõtted.  

Esitlemine. Oma töö esitlemine ja suhtlemine 

auditooriumiga.  

 

 

IV. Õpitulemused  
Õppija teab ja tunneb:  

 muusika väljendusvahendeid ja komponeerimise põhivõtteid; 

 instrumentide ja inimhääle tehnilisi ja kõlalisi omadusi; 

 partituuri vormistamise reegleid; 

 terminoloogiat instrumentide käsitlemisel; 

 olulisi teoseid muusikaajaloost, uuemast muusikast ja eesti muusikast; 

 muusikateose analüüsi põhimõtteid ning oskab ära tunda õpitud vormiskeeme oma 

muusikapraktikas, iseloomustada olemasolevaid vorme ning võrrelda neid omavahel, 

seostada vorme muusikaajalooga, analüüsida õpitud vorme noodi järgi või 

kuuldeliselt; ; 

 improvisatsiooni aluseid;  

  erinevaid noodivõtmeid, erinevaid helilaade, kooskõlasid, muusika faktuuri liike ja 

lauseehituse aluseid, oskab ehitada intervalle, akorde ja laade; akorde ja nende 

funktsionaalseid suhteid;  

 häältejuhtimise aluseid, harmoonia ja lauseehituse seoseid, oskab sõnastada 

põhimõisteid; 

 muusikavorme ja žanre; 

 on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös;  

 

oskab:  

 noteerida muusikalist mõtet;  

 kasutada instrumente ja inimhäält vastavalt nende tehnilistele ja kõlalistele 

võimalustele;  

 vormistada heliteost nõuete kohaselt;  

 esitleda oma heliteost auditooriumile;  

 analüüsida lihtsamaid teoseid kuuldeliselt ja keerulisemaid partituuri abil;  

 suhelda interpreetidega ja selgitada neile oma muusikalist mõtet;  
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 improviseerida antud teemal ja oma loodud teemal;  


