Koori ainekava
ainekava kestus: 7 aastat (1-7 kl.)
Eesmärgid ja ülesanded:
Õpetada õpilasi õigesti juhtima ja valdama häält, kuna laulmishääl on kõige keerulisem ja
väärtuslikum muusikainstrument.
Esteetilise maitse arendamine koorilaulmises, oskus töötada noodimaterjaliga.
Õpetada laulma a capella.
Meie vabariigis pööratakse koorilaulmisele suurt tähelepanu.
Üldlaulupeod, kohalikud laulupeod, koorifestivalid ja –konkursid soodustavad koorilaulmise
arengut.
Meie muusikakoolis puudub kooriosakond, kuid kooli õppekavas on õppeaine Koor.
Töö koorikollektiivis võimaldab õpilastel arendada harmoonia, kuulamisoskust, oskust kasutada
õigesti oma häält, hingamist, arendab esteetilist maitset, kujundab ja laiendab maailmapilti,
arendab oskust käituda kollektiivis.
Töö koorikollektiiviga seisneb järgmistest koostisosadest:
I ja II poolaasta repertuaariplaan
kindlaks määratud ülesannete täitmine iga vanusegrupi poolt
kontserditegevus
Koori tööplaan:
rühmatöö – 1 akadeemiline tund nädalas ning 1 kord nädalas üldproov.
8 – 10 pala õppeaasta jooksul
1. klass
Õppeaasta nõuded:
Hääleaparaadi arendamine (V. Jemeljanovi süsteemi järgi)
a. Hääleregistrite mõiste
b. Õige kehahoiak
c. Näomiimika
d. Hingamine
e. Heli
f. Diktsioon
Õppeaasta jooksul peavad õpilased laulma ja intoneerima, laulma unisoonis ning oskama laulda
kaanone, st 2-häälselt laulmise algoskus.
Repertuaar: rahvamuusika, klassikaline- ja nüüdismuusika.

Mudilaskoor (II ja III klass)
Ülesanded:
Töö häälega:
a. diapasooni laiendamine;
b. laulude solfedžeerimine ilma pillisaateta;
c. 2-häälselt laulmise oskus;
d. artistlikkuse arendamine;
e. vokaalitöö;
f. ansamblitunde arendamine.

Repertuaar: 8 – 10 pala õppeaasta jooksul.
Mudilaskoori repertuaar koosneb 1- ja 2-häälselt lauldavatest paladest:
Vene rahvalaul;
Eesti rahvalaul:
kaasaja vene ja välismaa klassikaline muusika.
Nõuded vanemate õpilaste koorile:
saavutada kooripartituuride vabalt lugemist;
oskus kuulda koori ning pidada oma partiid, st arendada harmoonilist kuulmist;
puhas intoneerimine, laulmine a capella;
mõtestatud laulmisoskus;
oskus mõista ja kuulata dirigendisõna.
Vanemate õpilaste koori õppekavva arvatakse Vene ja välismaa klassikalisemuusika teoseid,
Eesti heliloojate teoseid, nüüdismuusikat.
Kavandatakse esinemisi kontsertidel, festivalidel, konkurssidel.
Kõik kollektiivid ja vokalistid on alati osalenud vabariiklikel üldlaulupidudel.
Alati läbitakse atesteerimine.
1. klassi koori näidisrepertuaar:
J. Popljanov. Päikesejänkud
V. Pjankov. Lumepidu
I. Tamarin. Hobuselaul
M. Gratšov. Lumi-lumeke
J. Haydn. Me sõbrustame muusikaga
Rahvalaul Jõuluvana koputab uksele
J. Dubravin. Laulge meiega
Rahvaviis Me laulame palju laule
O. Hromušin. Tikk-takk
G. Ernesaks. Rongisõit
Rahvalaul Kevadpidu

Nooremate õpilaste koori näidisrepertuaar:
Rahvalaul Vosle retški, vosle mostu
Saksa lastelaul Värvilised riided
V.Sebe. Päkapikud jõuluööl
А.Rait. Talvemuinasjutt
J.Metallidi. Seenevihm
R. Kõrgemägi. Lõoke
Eesti rahvalaul Hiir hüppas
S. Smirnov. Armas ema
I. Galimova. Hommik
A. Gretšaninov. Kellahelinad
W. A. Mozart. Hele päev

Vanemate õpilaste koori näidisrepertuaar:
B. Snetkov. Tasa langeb öö
Vene rahvatants Haljas salus

W. A. Mozart. Lõbus laulmine
L.Chou. When you’re smiling
F. Schubert. Muusikale poole
Jõululaul а 63
S. Smirnov. Ära kurvasta, naerata ja laula
J.Metallidi. Noodid
G. Verdi. Oled imeilus, oh meie kodumaa
А.Rait. Noodilaul
R. Päts. Õhtu ilu

