
ARSISE KELLADE KOOLI ÕPPEKAVA 
ÜLDOSA 
 
Arsise Kellade Kooli staatus  
OÜ Arsise poolt asutatud Arsise Kellade Kool on muusika huvialakool, mis pakub lastele võimalusi 
muusikaalaste teadmiste ning oskuste arendamiseks käsikellaõppe kaudu. Kooli õppekava koostamisel on 
aluseks võetud huvialakoolide üleriigiline raamõppekava arvestades Arsise Kellade Kooli omapära ning 
erilisust. 
     
Eesmärgid ja ülesanded 
Kooli peamised eesmärgid: 

 laste huvi äratamine muusika vastu  
 tulevase kontserdipubliku harimine 

Kooli peamised ülesanded: 
 muusikaalaste teadmiste ning oskuste arendamine  
 esinemisjulguse ja -oskuse arendamine  
 sotsiaalse suhtluse arendamine läbi rühmatöö   
 muusikalise kirjaoskuse ja kujutlusvõime arendamine  
 muusika teadliku kuulamise oskuse arendamine 

 
Arsise Kellade Kool kasutab oma eesmärkide ja ülesannete saavutamiseks abivahenditena käsikellasid.  
OÜ Arsise valduses on 7+ 5 + 4 oktaavi inglise käsikelli ja 7 + 4 oktaavi handchime’i nimelisi kelli. 
Käsikellad on instrumendid, mille abil on võimalik üsna kiiresti koosmängu alustada ning muusika tegemisest 
rõõmu tunda. Eelduseks elementaarse rütmitaju ning koordinatsiooni olemasolu. Kuna käsikellade muusikat 
viljeletakse ansambli vormis, siis koolis kasutatav metoodika lähtub rühma- ja meeskonnatöö põhimõtetest.    
 
ÕPPETÖÖ JA KASVATUSKORRALDUS 
 
Õppeprotsess 
Õppetöö koolis toimub üldhariduskoolide õppetööst vabal ajal. Õppetöö on korraldatud astmeliselt kursuste 
süsteemis. Õppeperiood algab septembris ja lõppeb mais-juunis. Haridus- ja teadusministri määrusega kindlaks 
määratud koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.    
 
Eelkool - eelkursus (4-5 kuud)   
Põhikool - 4 kursust (4 õppeaastat) 
Täiendõpe - 2 kursust (2 õppeaastat) 
Jätkuõpe - lisa-aastad pärast täiendõpet  
Kontsertansamblid - lisa-aastad 
 
Eelkursusel suunatakse õpilasi mängult õppimisele, eesmärgiks arendada laste rütmitaju ja koordinatsiooni. 
Põhikooli läbinud õpilastele antakse võimalus astuda täiendõppesse, mille lõpetamisel saab jätkata õpinguid 
jätkuõppes. Vabade kohtade olemasolul on võimalik konkureerida Arsise kontsertansamblitesse.    
 
Õpingute alustamine    
Uute õpilaste vastuvõtt toimub kevadeti ja sügiseti. Vastuvõtu komisjonilt positiivse vastuse saanud lapsevanem 
(või hooldaja) esitab lapse õppima astumiseks avalduse. Enne õppetöö algust sõlmib erakooli pidaja õpilase 
seadusliku esindajaga lepingu.  
 
Õppeained  
Kursus  eelkursus I II III IV V-VI jätkuõpe        kontsertansamblid 
 
Rütmika       1 
Kellade ans.mäng  1 1 1 1 1 1  2 
Solfedžo    1 1 1 1 
Muusikalugu     1* 1*  
Klaverimäng    1 1 1 1 1* 1* 
 
Numbrid tähistavad tundide arvu nädalas. Õpe toimub 45 min. grupi- või rühmatundidena.  
* Valikaine  
 
 



Kursuste ja kooli lõpetamise nõuded ning hindamissüsteem: 
Kursus jaguneb I ja II poolaastaks.  
Õppeprotsessis kasutatakse hindamiseks arvestuslikke hinnanguid ja 5-palli hindamissüsteemi numbrilises 
väljenduses. 
 
 Käsikellade ansamblimäng – kasutatakse hindamiseks numbrilisi hinnanguid.  

Iga kursuse lõpul toimub arvestus. IV kursuse lõpul hindeline arvestus.  
Õppeprotsessi käigus toimuvad kontserdid nii koolis kui ka väljaspool kooli. 

 Muusikalugu – kasutatakse hindamiseks numbrilisi hinnanguid.  
Hinnatakse testide ja mänguliste viktoriinide abil. 

 Solfedžo – kasutatakse hindamiseks numbrilisi hinnanguid.  
Iga kursuse lõpul toimub arvestus. IV kursuse lõpul hindeline arvestus. 

 Klaverimäng – kasutatakse hindamiseks numbrilisi hinnanguid.  
Igal kursusel toimuvad ettemängimised. 

  
Põhikoolis I poolaasta ja II poolaasta lõpus antakse õpilasele tunnistus, mis sisaldab numbrilisi ja arvestuslikke 
hinnanguid läbitud õppeainete kohta. Õpilase üleviimine kursuselt järgnevale toimub positiivsete hinnangute 
alusel. 
Arsise Kellade Kooli lõpetamiseks tuleb läbida põhikool (IV kursust), käesolevas õppekavas toodud mahus. 
Kooli lõpetamisel antakse õpilasele lõputunnistus. Täiendõppe lõpetanutele väljastatakse samuti tunnistus.  
  
 
 
 
Õppekava on kinnitatud Arsise Kellade Kooli pidaja otsusega 16.05.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


