
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
KANNEL 

Sihtgrupp:   alates 8. eluaastast  

Õppetöö maht:  2 õppetundi nädalas, neist 1 individuaaltund ning teine 

rühmatund   

Õppetöö kestvus:  35 nädalat, 70 õppetunditundi aastas, sellest 35 individuaal- 

ning 35 rühmatundi  

ÜLDOSA 

Tutvume kandle repertuaari ning mänguvõtetega. Eelnev mänguoskus pole oluline. 

Õpime kuulmise järgi ning jäljendades, vajadusel pannes kirja nii meloodiaid kui 

mänguvõtteid. Õpilased õpivad tundma rahvamuusika olemust, kandlemuusika 

stiilijooni ja funktsioone ning pilliajalugu. Õpime koosmängu, tantsuks mängimiseks 

vajalikku muusika pidevust ja meloodiate varieerimist. 

EESMÄRGID 

Õppe eesmärgid:  

• Omandada kandlemängu abil musitseerimiseks vajalikud tehnilised baasvõtted 

ja muusikalised oskused.  

• Arendada muusikalist kuulmist. 

• Õppida kuulmise järgi mängima (ilma noodita). 

• Arendada õpilase isiklikku musitseerimiskogemust ja loovust.  

• Teadmiste andmine rahvamuusikast. 

• Õpilase muusikalise iseseisvuse saavutamine. 

• Omandada ansamblimängu oskus. 

• Tekitada õpilases huvi muusika kuulamise ja tegemise/mängimise vastu. 



ÕPPETEGEVUS / ÕPPESISU 

Õppetegevus oleneb õpilase edasiarenemisest ning motivatsioonist. Õpilase 

varasematest kogemustest olenemata toimub pillilugude omandamine kuulmise teel 

ehk matkimise meetodil. Kandle õppimine toimub niikaua kuni õpilasel on huvi ning 

tahtmist pillimängu ja muusikaga tegeleda. Õpetaja arvestab pillilugude valikul 

õpilase oskustega ja soovidega. 

Läbi kandlemängu õpitakse tundma eesti kultuuriajalugu, rahvakultuuri ning -

muusikat. Õpilane oskab luua saatepartiid meloodiahäälele ning on tuttav meloodia 

varieerimise algtõdedega.   

I Õppeperioodil õpime pilli- ja kehahoidu ning põhitõdesid kandlemängus. Alguses 

õpime lihtsamaid ja tuttavaid lugusid ning samm sammult, olenevalt õpilase arengust, 

liigume raskema repertuaari juurde. Arendame kuulmise järgi lugude õppimist. 

Arendame sõrmede tehnilisi oskusi. Koosmängu tundides õpime häälestamist ja 

üksteise kuulamist. Omandame teadmised kandle hooldusest ja pilli korrashoiust. 

II Õppeperioodil tutvume eesti ning teiste maade traditsioonilise kandlemuusika 

repertuaariga. Arendame varieerimist ning omaloominguliste lugude tegemise julgust. 

Koosmängu tundides õpime mitme häälsust ja saadete tegemist. Tegeleme muusika 

analüüsiga ning enesearengu analüüsiga. 

III Õppeperioodil arendame õpilase oskustest lähtuvalt tehnilist pillimängu oskust, 

improviseerimist, noodist ja kuulmise järgi lugude õppimist, mitme häälsust ja 

koosmängu. Koosmängu tundides õpime lugudele seadete tegemist. 

ÕPITULEMUSED 

Õpitulemusi näeme tunnis ning läbi õpilasega koos tehtud analüüsi mõistab õpilane 

ise oma vigu ja saavutusi. Tunni vältel kasutame mõnikord pillimängu salvestamist, et 

hiljem koos kuulata, analüüsida ja arutada veakohti või edasiarengut. 

Õppeaasta jooksul esinetakse nii üksi kui koos õpetaja ning kaasõpilastega kooli 

kontsertidel ja ka väljaspool koolikeskkonda. Õpilase püsirepertuaari suurus sõltub 

õpiedukusest ja õppeajast. Püsirepertuaaris olevaid lugusid saab õpilane kasutada ja 

esitada ka pärast kooli lõpetamist. 


