
Viru-Nigula valla muusikakooli  

SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA 

 

Viru-Nigula valla muusikakoolis õpetatakse solfedžot süvaõppe ja üldõppe ainekavade alusel.  

Üldine eesmärk 

Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, 

muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet. 

 

Aine õpetamise käigus arendatakse järgmisi oskusi: 

I Laulmine 

Laulmiseks vajalikud algteadmised: hingamine, fraseerimine, intonatsiooni puhtus, väljendusrikkus. 

Astmetaju arendamine. 

Heliredelite laulmine: tervikuna, erinevates taktimõõtudes, rütmiseeritult, kaanonina. 

Solfedžeerimine. Harjutuste laulmine sõnadega ja tähtnimedega. Harjutuste transponeerimine. 

Tundmatu harjutuse laulmine. 

Taktiviipamise skeemid. 

Mitmehäälsuse arendamine. 

II Rütm 

Rütmis liikumine. Rütmisilpide omandamine. Rütmiharjutused ühele ja kahele käele. 

Rütmi koputamine koos taktiviipamisega. Ostinato rütmid laulusaatega. 

Rütmikaanon. Lihtsamad rütmipartituurid. 

III Suuline analüüs 

Rütmianalüüs. Meloodiaanalüüs. Vormianalüüs. Laadi ja/või helistiku analüüs. Intervallide analüüs. 

Akordide analüüs. Dünaamika analüüs. 

IV Diktaat 

Meloodiline diktaat. Rütmidiktaat. Mäludiktaat. 

V Improvisatsioon 

Meloodia improvisatsioon: antud tekstile, läbivõetud teemale (astmed, helistik, akordid jne), antud 

rütmile. 

Rütmi improvisatsioon: õpitud taktimõõdus, teatud rütmigruppidega, lihtsamad rütmipartituurid. 

Saate improvisatsioon: bass antud meloodiale, teine hääl antud meloodiale, põhikolmkõladega 

bassisaade. 

VI Itaaliakeelsed oskussõnad 

Tempoterminid. Tempomuutused. Dünaamika. Heliteose iseloomu väljendavad sõnad. 

 

Läbivõetud teemade süvendamine ja kinnistamine jätkub igal järgmisel õppeaastal 

kuni lõpuklassini.  

 

NOOREM ASTE 

I klass 

PÕHIEESMÄRK: Rütmiõpetus. Laaditaju arendamine. Duur ja moll.  

ÕPPESISU: 

1) Meetrum ja rütm.  

Rõhulised ja rõhutud taktiosad. Takt ja taktijoon. Taktidesse jaotamine. Lõpujoon. Kordusmärk. 

Taktimõõdud 2/4, 3/4, 4/4 = C. Taktiviipamise skeemid. Noodivältused ja pausid: 

tervenoot    tervepaus 



poolnoot    poolpaus 

veerandnoot    veerandpaus 

kaheksandiknoot   kaheksandikpaus 

kuueteistkümnendiknoot  kuueteistkümnendikpaus 

Rütmid:“ta“, “ti-ti”; “tiri-tiri”; “ti-tiri”; “tiri-tiri“ 

Eeltakt  

2) Noodikirja algteadmised.  

Noodijoonestik ja abijooned. Nootide asukohad noodijoonestikul. Noodivarte õigekiri. Pauside 

kirjutamine.  

Viiuli- ja bassivõti. Nootide tähtnimed.  

3) Helistikud.  

Laadid: duur ja moll. Astmed ja astmetaju arendamine. 

Helistikud. Duurid C, F, G ja loomulikud mollid a, d, e. Tervetoon ja pooltoon. Paralleelhelistikud. 

Toonika. I astme (toonika) kolmõla. Juhtheli.  

Märgid: diees, bemoll ja bekaar 

Eakohased 1- ja 2-häälsed laulud, harjutused, kaanonid. Transponeerimine. Improvisatsioon. 

Meloodia ja rütmi arendusvõtted (kordamine, sekvents, varieerimine).  

4) Diktaat. 

Suuline ja kirjalik mälu- ja rütmidiktaat. Pikkus 2-4 takti.  

5) Tempo ja dünaamika mõiste.  

6) Muusikaline vorm. 

 

II klass 

PÕHIEESMÄRK: Molli kolm kuju - loomulik, harmooniline, meloodiline. Tutvumine intervallidega. 

ÕPPESISU: 

1) Rütm ja taktimõõt. 

Punkt noodi järel. Punkteeritud rütmid “tai-ri”; “ta-i-ti” 

2) Helistikud. 

Kahe märgiga duurid ja mollid.  

Molli 3 kuju: loomulik, harmooniline, meloodiline.  

Heliredeli ehitus. Tervetoon ja pooltoon. Püsivad ja püsimatud ehk ebapüsivad astmed. Püsimatute 

astmete lahendamine püsivatesse astmetesse. Lahendamise mõiste.  

Tutvumine põhiastmete (I, IV, V) kolmkõladega.  

Transponeerimine.  

3) Intervallid. 

Tutvumine intervallidega.  

Töö järgmiste intervallidega: p 1, p 8, p 5, p 4, s 3, v 3, s 2, v 2.  

4) Diktaat. 

Lihtne suuline ja kirjalik diktaat duuris ja mollis (4-8 takti).  

Rütmidiktaat kuni 4 takti. 

 

III klass 

PÕHIEESMÄRK: Lihtintervallid. Akordiõpetuse algus.  

ÕPPESISU: 

1) Rütm ja taktimõõt.  

3/8 taktimõõt. Grupeerimine. Taktiviipamine.  

2) Helistikud.  

Kolme märgiga duurid ja mollid. Mõiste: samanimelised helistikud.  

Toonika kolmkõla pöörded: I, I6, I64. (Võib kasutada ka järgmisi tähistusi: duuris T, T6, T64: mollis t, 

t6, t64).  



Funktsionaalsuse mõiste. Toonika (I astme) kolmkõla (T, t).  

Subdominant (IV astme) kolmkõla (S, s). Dominant (V astme) kolmkõla (D). Põhikolmkõlade ehitamine 

ja laulmine duuris ja harmoonilises mollis.  

3) Intervallid.  

Töö järgmiste intervallidega: s 6, v 6, s 7, v 7 [s 7 lahendusega p 8, v 7 lahendustega s 3, v 3]. 

Intervallide suurus toonides. Intervallide pöörded. Intervallide ehitamine antud noodist üles ja alla. 

4) Diktaat.  

Suuline ja kirjalik diktaat 4-8 takti. Rütmidiktaat 4-6 takti.  

 

IV klass 

PÕHIEESMÄRK: Akordide ehitamine ja laulmine duuris ning harmoonilises mollis, toonikakolmkõla 

pöörded, põhikolmkõlad põhikujus, D7 lahendusega. 

ÕPPESISU:  

1) Rütm ja taktimõõt.  

Taktimõõt 3/8. Rütmigrupid kuueteistkümnendiknootidega.  

Taktimõõt 6/8 ja viipamise skeem.  

2) Helistikud.  

Nelja märgiga duurid ja mollid.  

3) Intervallid.  

Lihtintervallide kordamine. Intervallide järgnevuste laulmine ja kuulamine.  

<2 harmoonilises mollis. 

4) Akordid.  

Dominantseptakord V7 (D7) lahendusega duuris ja harmoonilises mollis.  

5) Diktaat.  

Diktaat duuris ja mollis 8 takti. Rütmidiktaat 4-8 takti.  

Noorema astme tasemetöö 

Tasemetöös kasutatavad laadid on loomulik duur ja harmooniline moll, kasutatavad taktimõõdud 2/4 ja 

3/4 (v.a koputades esitatava rütmiharjutuse puhul, kus võib esineda ka 3/8). 

Kirjalik osa:  

MUUSIKA NOTEERIMINE 

1. Astmediktaat 8 nooti. Esitatakse meetrumivabalt (mängitakse 2-3 korda). Õpilane kirjutab noodid 

üles vahetult mängimise ajal. 

2. Diktaat 4 takti, ilma eeltaktita.  

3. Rütmidiktaat 4 takti.  

KUULAMINE 

4. Intervallide ja akordide kuulamine. Mängitakse 8 intervalli ja akordi, kõiki kolm korda järjest 

(esimene kord harmooniliselt, teine kord meloodiliselt, kolmas kord harmooniliselt). Valikus on duur-ja 

mollkolmkõlad ning dominantseptakord (ilma lahenduseta). 

TEOORIA 

5. Intervallide määramine etteantud meloodia põhjal. 

 

Suuline osa:  

Kogu suuline pilet on ühes helistikus, v.a varem õpitud harjutus. 

LAULMINE 

6. Heliredeli laulmine. 

7. Samas helistikus kolmkõla pöörete või põhikolmkõlade ja dominantseptakordi laulmine koos 

lahendusega. 

8. Võõra harjutuse laulmine. 

9. Varem õpitud harjutuse laulmine. 

RÜTMI KOPUTAMINE 

10. Rütmiharjutuse koputamine (kuni 8 takti, kasutatakse taktimõõte 2/4, 3/4 ja 3/8). 



 

 

VANEM ASTE 

V klass 

PÕHIEESMÄRK: Suurendatud ja vähendatud intervallid. Põhikolmkõlade pöörded duuris ja mollis.  

ÕPPESISU: 

1) Rütm ja taktimõõt.  

6/8 taktimõõt. Rütmigrupid kuueteistkümnendiknootidega. Grupeerimine. Sünkoop, triool. Pidekaare 

lihtsamad variandid 

2) Helistikud.  

Viie märgiga duurid ja mollid.  

3) Intervallid.  

Lihtintervallide ehitamine ja laulmine helistikus ning antud noodist üles ja alla.  

4) Akordid.  

Põhikolmkõlade pöörded. >VII lahendusega duuris ja harmoonilises mollis.  

Akordide tähistused astmenumbritega.  

 

VI klass 

PÕHIEESMÄRK: Dominantseptakordi pöörded lahendustega duuris ja mollis. Harmooniline duur. 

Neljahäälsed järgnevused.  

ÕPPESISU: 

1) Rütm ja taktimõõt.  

Pidekaarega rütmid  

Keerukamad variandid (vt. lisa 11) 

6/8 taktimõõdus punkteeritud rütmid.  

2) Helistikud.  

Kuue märgiga duurid ja mollid.  

Harmooniline duur.  

Kromaatilised läbiminevad ja abihelid.  

 3) Intervallid.  

Harmoonilises duuris <2 VI astmelt lahendusega p 4; >7 VII astmelt lahendusega p 5.  

Ehitamine ja laulmine. 

4) Akordid.  

Põhikolmkõlad harmoonilises duuris.  

Dominantseptakordi pöörded lahendusega duuris ja harmoonilises mollis:  

I pööre V65 (D65) lahendusega I (T, t); II pööre V43 (D43) lahendusega I (T, t),  

III pööre V2 (D2) lahendusega I6 (T6, t6).  

Neljahäälsete harmooniliste järgnevuste (4-8 takti) kuulamine ja laulmine.  

 5) Diktaat.  

Üksikute kromaatiliste abi- ja läbiminevate helidega. 

 

VII klass 

PÕHIEESMÄRK: Intervallid ja akordid. Ehitamine, kuulamine, laulmine.  

ÕPPESISU: 

1) Rütm ja taktimõõt. 

Keerukamad sünkoobid  ja pidekaarega rütmid   

Segataktimõõt. Vahelduv taktimõõt.  

2) Laadid. 

Seitsme märgiga duurid ja mollid.  

3) Intervallid.  



Kõikide läbivõetud intervallide kordamine.  

4) Akordid. 

v VII7 põhikujus lahendusega duuris, >VII7 põhikujus lahendusega harmoonilises duuris ja 

harmoonilises mollis.  

II 7 põhikujus duuris ja mollis. 

Tutvumine akordimärkidega.  

Neljahäälsed harmoonilised järgnevused.   

5) Diktaat. 

Üksikute kromaatiliste abi- ja läbiminevate helidega.  

 

Vanema astme lõpueksam 

Diktaadid ja suulised ülesanded on kuni nelja märgiga helistikes, akordide ehitamine kuni viie märgiga 

helistikes. Kasutatavad laadid on loomulik duur ja harmooniline moll, suulises osas ka meloodiline moll. 

Kasutatavad taktimõõdud on 3/4, 4/4 ja 6/8. 

 

Kirjalik osa: 

MUUSIKA NOTEERIMINE 

1. Diktaat 4 takti, taktimõõdus 6/8.  

2. Või/ja diktaat 4-8 takti, taktimõõdus 3/4 või 4/4. Soovitavalt saatega meloodia. 

JÄRGNEVUS 

3. Järgnevus kitsas seades kuni 5 takti. Akordide valik: põhikolmkõlad pööretega, dominantseptakord 

põhikujus, vähendatud septakord mollis, soovitavalt ka II septakord duuris. Mängitakse harmooniliselt. 

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMINE  

4. Viie põhiakordi kuulamine. Mängitakse harmooniliselt 6 akordi, iga akordi kolm korda. 

5. Intervallide ning kolmkõla ja selle pöörete kuulamine. Mängitakse harmooniliselt 6 intervalli või 

akordi, kõiki kaks korda. 

AKORDIDE MÄÄRAMINE JA EHITAMINE 

6. Määrata ja ehitada 4 erinevat õpitud akordi. 

 

Suuline osa:  

7. Heliredeli laulmine (loomulik duur, harmooniline või meloodiline moll),  lisaks valik akordidest: 

põhikolmkõla pööretega ja V7 pööretega. 

8. Intervallide laulmine - laulda kaks lihtintervalli antud noodist üles või alla 

9. Ühehäälse rütmiharjutuse koputamine (8 takti). Kasutatavad taktimõõdud on 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

10. Tundmatu harjutuse laulmine.  


