
MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED II 

 

V, VI, VII KLASSI ÕPILASED! 

Loodetavasti olete terved ja saate asuda uusi ülesandeid täitma. 

Nagu märkasite, „Klassikatähed 2020“ otsesaade on praegu peatatud. Kes 

jõudsid juba varem oma muljetest jutu valmis, saavad selle eest arvestuse.  

Ülejäänud kirjutavad jutu (A4) teemal Minu mõtted saatest „Georg Ots. 

Tavaline inimene“ (ETVs R, 27.03. kell 20). 

(Kes oli G. Ots? Mis põhjusel selline saade? Mida põnevat tema elust, tööst 

teada said? Sinu arvamus saatest ja G. Otsast… jne) 

LOOMULIKULT VAADAKE KÕIK SEDA SAADET! 

 

Praegu räägitakse palju Eurovisiooni lauluvõistlusest.  

Kirjuta vihikusse fakte, mida sellest võistlusest tead (kaua toimunud, 

asutajariigid, Eesti osalemine, kus pidi sel aastal toimuma ja kes Eestit 

esindama jne). 

 

V KLASS 

Jätkub teema J. S. Bach ja G. F. Händel. 

Kordavalt leidke nende elus ja loomingus sarnaseid, erinevaid jooni. 

Loe õpikust lk 41 – Helikeele side tekstiga (too näiteid sümbolitest Bachi 

muusikas). 

Loe õpikust lk 42-44 – Teosed klahvpillidele, orelimuusika.  

(Selgita mõiste klaviir; mida tähendab HTK, mitu osa, millest koosneb, mida 

võttis Bach esimest korda muusikaajaloos kasutusele, mis seda võimaldas, 

mõisted prelüüd, fuuga, iseloomusta fuugat ja nimeta 3 vormilõiku; milliseid 

klahvpilliteoseid kirjutas Bach veel ja kellele olid mõeldud; mis on süit ja 

millised 4 tantsu olid seal alati; Bach ja orel.) 

Kuula: J. S. Bach – nr 1 BWV 846 (C) Das Wohltemperierte Klavier, Andras Schiff 

https://www.youtube.com/watch?v=kLSz55UXOLU 

Bach/Gounod – Ave Maria, Bobby Mc Ferrin 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ElFDWWYqo   
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VI KLASS 

Jätkub teema M. Glinka 

Loe õpikust lk 49 – Sümfooniline fantaasia Kamarinskaja + kuula teost, leia 

erinevad teemad, jälgi nende arendamist. 

Kuula: M. Glinka – Kamarinskaja, Shanghai Filharmoonia orkester 

https://www.youtube.com/watch?v=nAPzQNfGCgo  

Kuula: Valss-fantaasia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümforkester 

https://www.youtube.com/watch?v=aDOJcnUMVzY 

Uus teema: Kultuurielu Venemaal 19. saj II poolel (õpik lk 51). 

(Kultuuriinimeste eesmärk ja mida selleks tehti; Võimas rühm, liikmed ja 

põhimõtted.) 

 

VII KLASS 

Teema: Heino Eller – eesti rahvusliku instrumentaalmuusika rajaja (õpik lk 93-

96). 

(Teekond muusika juurde – kodu, muusikaline haridus; loomingu iseloomustus, 

helikeel, 3 loominguperioodi ja rahvuslikkus, žanrid ja tähtteosed.) 

Sümfoonilise muusika areng Eestis 20. saj alguses (õpik lk 87-88) 

(Nimeta 2 koolkonda ja nende põhimõtted, õpilased.) 

 

Kuula: Heino Eller – Kodumaine viis , laulupidu 2019, Age Juurikas, Risto Joost 

https://www.youtube.com/watch?v=YyqpI3d6G2Q  

H. Eller – Koit, ERSO, Neeme Järvi 

https://www.youtube.com/watch?v=blvMl136Y4o  

H. Eller – Liblikas (klaveripala noodinäitega) 

https://www.youtube.com/watch?v=H8ib759TXmY 

H. Eller – Männid (viiulile ja klaverile noodinäitega) 

https://www.youtube.com/watch?v=JKXW_CJ_DyM 
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