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MAAKOND Pärnumaa 

ÕPPEASUTUS Nimi:Pärnu-Jaagupi Põhikool 

Koduleht: https://www.pjkool.ee/ 

EDULOO ESITAJA Nimi: Meeli Tasane 

Amet:õppealajuhataja 

E-post:meeli.tasane@pjkool.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Anne Marie Tasane  

Amet: P-Jaagupi Põhikooli 8. kl. õpilane 

E-post: tasane.annemarie@pjkool.ee 

Käthriin Aasa 

E-post: aasa.kathriin@pjkool.ee 

Amet: P-Jaagupi Põhikooli 8. kl. õpilane 

Kertu Riin Figol  

Amet: P-Jaagupi Põhikooli 7. kl. õpilane 

E-post: figol.kerturiin@pjkool.ee 

Malle Mölder 

Amet:muusikakooli kandleõpetaja 

E-post:mallemolder22@gmail.com 

Andrus Peetson  

Amet: P-Jaagupi Põhikooli infotehnoloog 

E-post: andrus.peetson@pjkool.ee 

KLASS/VANUSERÜHM  7.-9. klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

aprill-mai 2018 

EDULOO PEALKIRI Kandlemuusika plaat „Kandlekeelte helinal“ 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Kolm õpilast Anne Marie Tasane, Käthriin Aasa ja Kertu-Riin Figol 

otsustasid teha loovtöö raames kandlemuusika plaadi. Anne Marie ja 

Käthriin on 8. klassi õpilased ja Kertu Riin 7. klassi õpilane. 

Kandleansambel tegutseb juba 4 aastat. Tüdrukud tunnevad rõõmu 

koos musitseerimisest. Plaadil on 15 pala: 2 väikekandlel ja 13 

rahvakandlel. Plaadi tegemise eesmärgid olid: teha kingitus Eestile 

100 juubeliks, tutvustada õpilastele rahvamuusikat ja erinevate 

paikkondade palasid, tutvustada erinevaid kandleid ja nende kõlasid. 

Plaadi valmimine on seotud muusikaõpetuse, ajaloo ja 

multimeediaõpetusega.  

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Kolm õpilast Pärnu-Jaagupi Põhikoolist  Anne Marie Tasane, Käthriin 

Aasa ja Kertu-Riin Figol otsustasid teha loovtöö raames 

kandlemuusika plaadi. Anne Marie ja Käthriin on 8. klassi õpilased ja 

Kertu Riin 7. klassi õpilane. Koos õpivad nad Pärnu-Jaagupi 

muusikakoolis. Anne Marie lõpetas sel aastal muusikakooli kandle 

erialal. Kandleansambel tegutseb juba 4 aastat. Tüdrukud tunnevad 

rõõmu koos musitseerimisest. Koos on esinetud palju ja rahvastki on 

õhutatud kandle taustal laulma. Plaat kannab nime „Kandlekeelte 
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helinal“. Plaadi valmimisele aitas kaasa kooli infotehnoloog Andrus 

Peetson, kes lood salvestas. Plaadil on 15 pala: 2 väikekandlel ja 13 

rahvakandlel. Plaadi soovisid neiud teha kingituse Eesti Vabariigile 

100 juubeliks. Nad soovisid, et jääks märk ajalukku nende 

kandleansamblist.  Läbi kandlemuusika on kandleõpetajal hea hiljem 

õpetada teisi õpilasi ja  kooli muusikaõpetajal kasutada plaati kandle 

kui pilli tutvustamiseks ja rahvamuusika tutvustamiseks. Kandleplaati 

saavad kasutada kõik õpetajad, kes selle plaadi on endale autoritelt 

soetanud.  

 

KOOSTÖÖPARTNERID  1. Andrus Peetson kooli infotehnoloog, plaadi salvestaja 

2. Malle Mölder Pärnu-Jaagupi muusikakooli kandleõpetaja 

3. Anne Marie Tasane kandlemängija 

4. Kertu Riin Figol kandlemängija 

5. Käthriin Aasa kandlemängija 

6. Meeli Tasane loovtöö kirjaliku osa juhendaja.  

 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Eelpool nimetatud õpilased tegutsesid selleks, et plaat valmiks juba 4 

aastat. Plaadi salvestusprotsess kõikide osavõtul toimus kahe kuu 

vältel. Plaadi tegemisega olid ametis kõik eelpool nimetatud inimesed.  

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Kandleplaat kannab endas suurt väärtust eesti rahvamuusika hoidmisel 

ja talletamisel. Plaadist saavad kasu kõik meie kooli õpilased. Plaadi 

muusika kõlas kooli lõpupeol, kogu kogukonnal oli seda võimalus 

kuulata. Plaat tutvustab Eesti erinevate kihelkondade muusikat. 

Plaadil on võimalik kuulata erinevaid mängutehnikaid ja erinevate 

kannelde kõla.  

 

SOOVITUSED  
 

Kõige raskem neidude jaoks oli ajaplaneerimine. Lindistamise käigus 

õpiti teineteist rohkem kuulama. Lindistamise protsess oli pikk ja 

vaevanõudev. Esialgsed plaanitud ruumid lindistamiseks ei sobinud, 

tuli leida uued ruumid, mis liialt ei kõlaks. Oskustest ja teadmistest 

lindistamise osas jäi esialgu väheseks, kuid paluti abi targematelt ja 

selle kaudu õpiti ka ise.  

Viited illustreerivale 

materjalile  

Eesti rahvamuusika traditsioon vajab hoidmist. Selleks on hea 

salvestada misiganes lood ja laulud. Olge julged seda tegema.  

Plaadi kujundust ja lugusid plaadilt saab kuulata siit 

https://digipööre.pjkool.ee/2018/06/kandleplaat-kandlekeelte-helinal/ 

 

Mina, MEELI TASANE, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega 

„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

https://digipööre.pjkool.ee/2018/06/kandleplaat-kandlekeelte-helinal/
http://www.evkool.ee/

