Noodilugemise (muusitseerimine) ainekava
ainekava kestus: 5 aastat (3-7 kl.)
Eesmärgid ja ülesanded:
Metoodilised juhendid noodilugemise, transponeerimise ja saatmise kohta eriklaveriklassis.
Eriklasside olulisemaks osaks on lehest lugemise oskuse arendamine õpilastel. Lehest lugemine
peab algama esimesest õppeaastast ning omama süsteemset iseloomu kogu õpiperioodi jooksul.
Rööbiti hoolika käsitlemisoskusega tuleb arendada soravat lehest lugemist, mis põhineb oskusel
haarata peamist muusikakangast, ajada püsivalt muusikaliini, vältides seejuures parandusi ja
peatusi.
Kindel ja kiire reaktsioon noodimärkidele, pikemaks muutuvate muusikafraaside haaramine,
vaba orienteerumine klaviatuuris on vältimatu tingimus lehest lugemise oskuse omandamise
jaoks.
Reeglina peavad lehest lugemiseks olema palad märgatavalt kergemad õppekavaga ette nähtud
omadest ning seetõttu on otstarbekas kasutada eelnevate klasside repertuaari palasid, samuti
erinevaid töötlusi ja populaarseid palasid.
Lehest lugemise oskuse arenemist soodustavad ansamblimäng ja mäng kahekesi. On vajalik, et
õpilane õpiks lugema nii esimest kui teist partiid ning nägema teksti üks või mitu takti ette.
Õpilaste jaoks tuleb valida järk-järgult kasvava raskusega materjali, alates kergetest tonaalsustest
ning üle minnes keerulisemate poole, omandada nootide paiknemist lisaliinidel, keerulisemaid
rütmilisi vahekordi, mitmekesiseid faktuurivorme jne.
Lehest lugemise oskuse arendamise tõhusaks vahendiks on transponeerimine nootide järgi.
Transponeerimine soodustab lehest lugemisel mõttetegevuse korraldamist, liikumise ja kuulmise
seose teket – kogu mänguprotsess hakkab alluma kuulmisjärgsetele ettekujutustele.
Sõltuvalt õpilase edukusest võib transponeerimiseks kasutada palu lehest lugemiseks mõeldud
kirjanduse loetelust, samuti palu LMK algklasside krestomaatiatest, Czerny-Germeri
etüüdikogumikust jms.
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5. Kogumik Tere, väikemees. Laule ja ansambleid koolieelsetele lastele ja algkooliastme
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