
Maidla huvikooli – Maidla Mõisa Laulustuudio õppekava 
 
 1. Üldsätted 
 
1.1 Maidla Mõisa Laulustuudio (edaspidi laulustuudio) õppekava on laulustuudio 
õppetegevuse alusdokument. 
1.2 Õppekava lähtub huvikooli seaduse § - st  10 ja huvihariduse standardist. 
1.3 Õppekava arvestab õpilase ealisi ja individuaalseid iseärasusi. 
1.4 Õppekava määrab kindlaks õpingute eesmärgid, õppeaja, õppeainete loendi 
koos ajalise kestusega. 
1.5 Õppekava suunitlus on muusikaline vabaharidus. 
1.6 Laulustuudio eesmärgiks on isiksuse mitmekülgne arendamine, loomevõime 
avastamine ja arendamine. 
1.7 Kohaliku kultuurielu edendamine. 
 

 2. Õppekava üldosa 
 
2.1 Õppekava eesmärgid ( teadmised ja oskused ) 
Laulustuudio õppekava läbinud õppur omab muusikalist huviharidust  laulustuudio 
huvialal. On võimeline esitama vabahariduse tasemele vastavat repertuaari. Omab 
üldisi teadmisi muusikast, vokaaltehnikast, lavalisest liikumisest, 
näitlejameisterlikusest, häälehügieenist ja artisti käitumisreeglitest. 
 
2.2 Laulustuudio õppekava põhimõtted 
Laulustuudioõppekava koostamisel, piirkondliku koostöö kujundamisel, stuudio 
tasandilõpetust kavandades lähtutakse järgmistest põhimõtetest:   
 

• luuakse tingimused õpilaste arengu toetamiseks ja kaasatakse õpilane kui ka 
lapsevanem ( eeskostja, hooldaja ) õpiteed puudutavate küsimuste 
arutamisse  ja otsustamisse. 

• kehtestatakse üldised nõuded kõigile õpilastele, õpetust kavandatakse 
õpilase individuaalsetest võimetest lähtuvalt. 

• tähtis on õpilase õpihuvi hoidmine ja toetamine. 
• õppeprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, on süsteemne ja terviklik. 
• õppeprotsessis on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, 

küsimuste esitamine ja vastuste leidmine. 
• teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena. 
• õppekava on avatud pidevaks edasiarendamiseks ja korrigeerimiseks 

vastavalt muutustele ühiskonnas ja teaduses. 



 
2.3 Õppeprotsess 

• Õppeainetest on kesksel kohal lauluõpe ehk eriala. Ülejäänud ained     
lisanduvad vastavalt vajadusele ja võimalustele. 

• Õppetöö kavandamisel peetakse silmas iga õpilase individuaalset  võimekust 
ja arvestatakse vanuselisi iseärasusi.  

• Õppimise käigus analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega pidevalt 
õpitavat ja kavandab edu saavutamiseks uusi eesmärke. 

• Õppetöö on korraldatud õppeaastate kaupa, õppeaastate arv ei ole piiratud ja 
kestab 36 nädalat (1. septembrist – 31. maini). 

• individuaalsete õppetundide arv on alg - ja tavatasemel miinimum 2 tundi 
nädalas, nõudlikul tasemel 1-5 vastavalt vajadusele, võimetele ja 
koormusele. 

• õppeaasta lõpus toimub kontsert, kus saavad esineda (erinevates 
koosseisudes) kõik laulustuudio töös järjepidevalt osalenud õpilased. 

 
 
 
2.4 Õppingute aeg:      
Laulustuudio    huvialal  on  võimalus  õppida    kuni  12  aastat. 
 
 
Õppeprotsess toimub kolmes vanusastmes: 
1)  Noorem aste (1.–4. klass) 

2)  Keskmine aste (5.–8. klass) 

3)  Vanem aste (9.-12. klass) 

Lisaks vanuselisele jaotusele jagunevad õpilased ka erinevate tasemete kaupa. 
 
 
2.5 Õppekava maht: 
Laulustuudio õppemaht nädalas vanuseastmeti on järgmine (tundides): 
 
Vanusastmed 

Noorem aste       Keskmine aste      Vanem aste 
I  II  III  IV        V  VI  VII  VIII     IX  X  XI  XII 

 
 
Kooritunnid 
      2                            3                            3 
 
Soololauljad ja ansamblid saavad õpet miinimum 2 tundi nädalas. 

 



 
2.6  Laulustuudio õppetegevus tasemete kaupa: 

Tase               Algtase                      Tavatase                      Nõudlik tase 
 Aeg               1-2 aastat          Minimaalselt 3 aastat      Minimaalselt 5 aastat 
 
 
2.7 Üldeesmärgid: 
1) Selgitada välja õppuri vokaalsed eeldused ja lavalis-muusikaline võimekus. 
2)Anda teadmisi muusikast, vokaaltehnikast, näitlejameisterlikusest, lavalisest 
liikumisest, häälehügieenist ja artisti käitumisreeglitest. 
3)Anda suunavaid teadmisi lapsevanemale lauluõpilase toetamiseks muusikaga 
tegelemisel. 
4)Tutvumine eesti-ja maailmamuusikaga ja tippartistide loominguga. 
5)Tutvumine erinevate stiilide ja vooludega.  
6)Aktiivne kontserttegevus ja osalemine laulukonkurssidel.  
 
2.8 Laulustuudiosse vastuvõtmine 
 
Vastuvõtt toimub muusikalise vestluse alusel: Esitada tuleb 1 laul vabal valikul, 
tehakse hääleharjutusi, kontrollitakse rütmitunnet, muusikalist kuulmist ja   
muusikalist mälu, kuulatakse ära õpilase soovid ja motivatsioon. Hinnatakse       
õpilase olemasolevate oskuste tase. 
 
2.9 Õpingute lõpetamine laulustuudios 
 
1) Laulja lõpetab õpingud laulustuudios üldharidusliku kooli lõpetamise ja vastava   
ainekava läbimisega. Lõpetajale antakse laulustuudio lõputunnistus. 
2) Erinevate astmete läbimise kohta väljastatakse vajaduse ja nõudmise korral 
vastava astme läbimise tunnistus.  
3) õpingute kestel võib laulja laulustuudiost välja arvata lapsevanema avalduse 
põhjal. Samuti võib laulja välja arvata väga halva õppeedukuse, regulaarse  
põhjuseta puudumise ja ebaväärika käitumise eest. 
 
2.10 Õppekava täitmise eest vastutab laulustuudio õpetaja. 
 
2.11 Laulustuudio töö on finantseeritud Maidla Vallavalitsuse poolt. 
 
 
 
 
 



 3. Ainekava 
 
3.1 Õppesisu ja vorm 
 
 Laulustuudios tegutsevad vastavalt vanusele ja tasemele: 
 
1)Laste – ja noorte kergemuusika koor 
2)Solistid 
3)Duetid 
4)Erinevad ansamblite koosseisud 
5)Taustalauljad 
 

• Laulustuudiosse võetakse noori muusikalise vestluse alusel 
• Õppetöö kestab üldjuhul 1. septembrist kuni 31.maini  
• Lisaproovid ja laululaagrid toimuvad eraldi kokkulepete alusel  
• Laulustuudio õpilased osalevad laulukonkurssidel 
• Kõik laulustuudio õpilased esinevad vähemalt kahel kontserdil aastas ( jõulu 

– ja kevadkontsert) 
• Ülejäänud esinemised toimuvad vastavalt pakkumistele ja võimalustele 

 
3.2 Õppetöö ülesandeks on: 
 

• Äratada ja kasvatada huvi muusika vastu 
• Kujundada muusikalistmaitset erinevates stiilides repertuaari läbi, laiendada 

silmaringi 
• Arendada vokaal – tehnilisi võimeid ja lavalisi oskusi 
• Anda teadmisi laululisest hingamisest ja hääle tervislikust tekitamisest 
• Parandada ja lihvida esinemisoskusi 
• Arendada muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust 
• Omandada kooslaulmise põhitõed – oskus kuulata iseennast ja teisi 
• Arendada muusikalist kirjaoskust, rütmitaju, harmoonilist ja sisemist 

kuulmist 
 
 
3.2.1 Ülesanded tasemete kaupa: 

Algtase 
 

• Kuulamisoskuse arendamine 
• Keha äratamine, lauluks valmisolek 



• Hääle äratamine 
• Keha plastika erinevate võimaluste avastamine 
• Eneseväljendus liikumise abil 
• Keha pingetest vabastamine ja koordinatsiooni arendamine 
• Muusikalised mängud, rütmipillide ja ,,kehapilli” (käteplaks, sõrmenips jne.) 

kasutamine 
• Õpetaja abiga laulukeste improvisatsiooniline loomine 
• Repertuaar mitmekesine, vastavalt võimetele (rahvakalendripäevad, 

aastaajad, looduse erinevad ilmingud, päevakajalised sündmused jne. ) 
 
 Tavatase ( lisanduvad õpetused ) 
 

• Lavalise liikumise ja hoiaku õpetamine 
• Eneseväljendusoskuse arendamine 
• Esinemisjulguse saavutamine 

 
Häälekujunduslik töö:  

• kehalised ja hingamisharjutused, vokaal – tehnilised harjutused. 
• Intonatsioonilise puhtuse arendamine 
• Kooslaulmisoskuse arendamine 
• Töösoleva muusikalise materjali analüüsimine 
• Repertuaar mitmekesine, vastavalt vajadusele ja võimetele 
• Erinevate muusikastiilide ning eneseväljendamisoskuse 

võimalustega 
 

 
 Nõudlik tase (lisanduvad õpetused) 
 

• Füüsilise ja vokaal – tehnilise poole ühendamine 
• Süvendatud häälekujunduslik töö 
• Erinevate muusikastiilide tundmine ja nende kasutamine laulmisel 
• Kontserdikultuur ( käitumine laval, riietus, suhe kuulajatega jne.) 
• Materjali muusikaajalooline lahtimõtestamine 
• Uute kõlavärvide otsimine 
• Uute vokaalseadete loomine koos õpetajaga 
• Omaloominguliste laulude loomine 

 
 3.3 Töö helistuudios 
 



Lauljale on väga tähtis võimalus ennast kuulata ja oma esitust parandada ja   
lihvida. Seega on vajalik luua võimalused kvaliteetseks lindistuseks ja  
stuudiotööks. Stuudiotöö tulemiks on heliplaat õpilaste lauludega. Stuudios on vaja 
ka kirjutada helipõhju õpilaste lauludele. 
 
3.4 Laulustuudio õppeainete loend 
 

• Soololaulu tunnid 
• Ansamblilaulu tunnid 
• Koorilaulu tunnid 
• Hääleseade tunnid 
• Liikumistunnid 
• Näitlejameisterlikuse tunnid 
• Helistuudio tunnid              

 
 
3.5 Õpilased omandavad 
 

• Elementaarsed teadmised hääle tekitamisest – kõri ehitus, diafragma ja 
muud laulmist toetavad lihased, toe mõiste ja vajalikkus, lõdvestus, sisse – ja 
väljahingamise spetsiifika, keha- ja pearesonaatorite kasutamine jne. 

• Õpitakse selgeks hingamis – ja lõdvestusharjutused – harjutused diafragmale 
ja kõhulihastele, harjutused näo ja põselihaste aktiivseks tööks ja 
lõdvestuseks jne Õpitakse vokaalide ja kaashäälikute õiget tekitamist 

• Töö laulutestide, õigete sõnaväldete ja rõhkudega 
• Õpitakse laulutekste ja laulu muusikalist arengut lahti mõtestama 
• Omandatakse julgus esineda, keskendumine laulu sisule ja meeleolule ja 

veenvale esitusele 
• Õpitakse käituma laval ja suhtlema publikuga 

 
3.6 Õppetööks vajalikud tingimused ja vahendid: 
 

• Arvuti koos vajalike muusika kirjutamise, salvestamise ja kuulamise 
programmidega 

• Kvaliteetne helivõimendus, lindistusaparatuur ja mikrofonid 
• Videokaamera ja portatiivne diktofon, DWD mängija 
• Suur teler – monitor 
• Klaver, süntesaator, erinevad löökpillid, kitarr jne. 
• Näitlikud õppevahendid – CD, DWD, erialane kirjandus 
• Kasutatavad õppevahendid – noodipaber, CD toorikud, patareid jne. 



• Õppeklassid ja hea akustikaga saal  
 
 
 
3.7 Õpetajad 
 

• Põhilist õppetööd viib läbi kvalifitseeritud lauluõpetaja – õppejõud 
• Tööprotsessi on vaja kaasata :  

 
1) Repetiitor – kontsertmeister 
2) Stuudiohelitehnik – arvutumuusika spetsialist  

 
 
 
Õppekava koostas laulueriala õppejõud Tiit Aruvee ja konsulteeris Rapla 
Laulustuudio juhataja Thea Paluoja. 


