
MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED 

 

V KLASS  

Teema: 2 baroki suurkuju – J. S Bach ja G. F. Händel 

1) Loe õpikust lk 38-41 (Bachi elukäik ja tähtsamad teosed) ja lk 46 (loomingu 

iseloomustus). 

2) Loe õpikust lk 47-49 (Händeli elukäik ja tähtsamad teosed) ja lk 51 (loomingu 

iseloomustus). 

3) Leia loetu põhjal nende elus ja loomingus sarnasusi, erinevusi. 

4) Kuula muusikalisi näiteid (youtube.com): 

J. S. Bach – Tokaata ja fuuga (d) BWV 565 , esitaja Hans-Andre Stamm.  

(Fuuga - õpik lk 42, tokaata - lk 44.); 

G. F. Händel - Messias: Halleluja koor, esitaja J. Straussi orkester. 

 

Meeldetuletus 

Minu muljed saatest „Klassikatähed 2020“  - kirjalik töö (A4) 

(Saates valitsev meeleolu, saatejuht, žürii ja tema hinnangud esinejatele, 

võistlejad ja lemmikud, ülesanded ja nende täitmine, saates kõlav muusika, 

saate vajalikkus, vaatad üksi või perega, aitab nähtu pilliõpingutes jne) 

Saade on ETVs R kell 20, kordus K kell 15.05 

 

 

VI KLASS 

Teema: M. Glinka – klassikalise koolkonna rajaja vene muusikas 

Loe õpikust lk 47-50 ja oska vastata küsimustele. 

1) Millisel sajandil helilooja tegutses? 

2) Milline oli ta loominguline eesmärk, mida selleks tegi? 

3) Päritolu, õpingud, reisid ja nende mõju muusikale. 

4) Žanrid (muusikateoste liigid) ja näited teostest. 

5) Glinka ja ooper. 



Kuula (youtube.com):  

Ooper „Ruslan ja Ludmilla“ – Avamäng (dirigent Valeri Gergiev, Peterburi Maria 

teater). 

 

Meeldetuletus 

Minu muljed saatest „Klassikatähed 2020“  - kirjalik töö (A4) 

(Saates valitsev meeleolu, saatejuht, žürii ja tema hinnangud esinejatele,  

võistlejad ja lemmikud, ülesanded ja nende täitmine, saates kõlav muusika, 

saate vajalikkus, vaatad üksi või perega, aitab nähtu pilliõpingutes jne.) 

Saade on ETVs R kell 20 ja kordus K kell 15.05 

 

VII KLASS 

Teema: Kappide dünastia eesti muusikas (õpik). 

Kes sinna kuuluvad ja kuidas omavahel seotud? 

Millistes žanrides on nad muusikat loonud? Nimeta tuntumaid teoseid. 

Kus asub nende muuseum? 

Artur Kapi tähtsus eesti muusikas, muusikaline haridus, tegevus.  

 

Kuula (youtube.com): 

A. Kapp – Metsateel (esitaja Georg Ots) 

Mida tead G. Otsast? 

E. Kapp – Mõõkade tagumine balletist „Kalevipoeg“ (laulupidu 2019) 

V. Kapp – Põhjarannik (ERSO/ RAM/ N. Järvi) 

 

Meeldetuletus 

Minu muljed saatest „Klassikatähed 2020“ kirjalik töö (A4) 



(Saates valitsev meeleolu, saatejuht, žürii ja tema hinnangud esinejatele, 

võistlejad ja lemmikud, ülesanded ja nende täitmine, saates kõlav muusika, 

saate vajalikkus, vaatad üksi või perega, aitab nähtu pilliõpingutes jne.) 

Saade on ETVs R kell 20 ja K kell 15.05 

 

Teatri- ja Muusikamuuseum (vihikusse) 

Rajamine, eesmärk, tänapäev. 

 

  

 


