
AKORDIONI HUVIÕPPE ÕPPEKAVA 

 
ÜLDOSA 
 

Huviõpe on mõeldud väiksemate muusikaliste eeldustega või väiksemat koormust soovivatele 

õpilasetele, kes saavad üldise muusikalise hariduse. Akordionimängu õppimist on soovitav 

alustada 7-12 aastaselt. 

 

Huviõppe tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Tunni pikkus on 45 min. Õppeaastal on 70 tundi. 

Ia klassi õpilased esinevad III trimestril, I klassi õpilased esinevad II ja III trimestril ning II-st 

klassist 3 korda õppeaastas I, II ja III trimestril. Aluseks võtta vastava aine ühe aasta võrra noorema 

klassi põhiõppe ainekava nõuded, V, VI ja VII klassis lubatakse võtta repertuaari kahe aasta võrra 

noorema klassi  põhiõppe ainekava. 

 

Alates V klassist  suvepala esitamine  - soovi korral. Alates V klassist on võimalik võtta lisaaineid. 

 

Tehniline arvestus toimub alates III klassist igal õppeaastal  III trimestril ja VII klassis arvestus 

toimub II trimestril. Arvestusel esitakse heliredel ja etüüd, mis võib kahe klassi võrra kergem. 

 

Peale VIII õppeaastat rakendatakse lisaõpet neile, kes soovivad jätkata muusikaharidust  andvates 

kõrgemates õppeasutustes.  

 

I ÕPETUSE EESMÄRK 
 

Õpetada ja arendada õpilases põhilisi akordioni mänguvõtteid ning noodilugemise oskust. 

 

Põhinõuded: 

1. Õige istumisasend 

2. Õige pilliasend 

3. Kätehoid pillimängul 

4. Pingevaba kehahoid 

5. Lõõtsa juhtimine ja töö lõõtsa vahetusega 

6. Tooni kujundamine 

7. Mõlema käe mängutehnika arendamine 

8. Teadmised štrihhidest, tempost ja dünaamikast 

9. Arendada enesekuulamise oskust 

 

II ÕPPEAINETE LOETELU 
 

 

 

 

Õppeaine 

Põhiõpe Lisaõpe* 

I õ/a. II 

õ/a. 

III 

õ/a. 

IV 

õ/a. 

V 

õ/a. 

VI 

õ/a. 

VII 

õ/a. 

VIII 

õ/a. 

I õ/a. II õ/a. 

noorem aste vanem aste   

Põhiained           

Põhipill 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Solfedžo 1-2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Muusikalugu - - - - 1 1 1 1 - - 

Koor 1 2 2 2* 2* 2* 2* 2* - - 

Koosmäng - - - 2 2 2 2 2 2 2 



Lisaained*           

Lisapill* - - - - - 0,5-1 0,5-1 0,5-1 1 1 

Saateklass* - - - - - - - 1 1 1 

Rühmalisaaine* - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Arvutimuusika* - - - - - 1 1 1 1 1 

 

 

 

1. Numbrid tabelis tähistavad tundide arvu nädalas, tundide pikkuseks on 22-45 minutit. 

2. Põhipill, lisapill, arvutimuusika, saateklass on individuaaltunnid. 

3. Solfedžo, muusikalugu, koor ja koosmäng on rühmatunnid. 

Solfedžo ja teooria rühmade suurus  6 –10 õpilast, muusikaloo rühmade suurus  kuni 13 

õpilast, koori rühmade suurus on 10-15 õpilast. 

4. Lisaained määratakse õpilastele, kes tulevad hästi toime põhiainetega, arvestades õpilase 

võimekust, soovi ja kooli võimalusi.  

5. Lisapilli tund määratakse alates VI õppeaastast. Lisapilliks võib valida klaverit, 

puhkpille, basskitarri, soolokitarri, trumme, süntesaatorit ja keelpille. Lisapill on lisaaine, 

antakse lapsevanema avalduse alusel. 

Ansambli ja orkestri tunnid määratakse alates IV õppeaastast. 

Saateklassi tund määratakse alates VIII õppeaastast, tublimatele õpilastele võib määrata 

alates VII õppeaastast. 

6. Tärniga märgitud osa õppekavast  ja ainete loetelust tähistab seda, mida antakse õpilase 

soovi ja kooli võimaluste korral. 

 

III AKORDIONI AINEKAVA 

 

ÕPPESISU 
 

PÕHIÕPE 

 

NOOREMA ASTME AINEKAVA 

 

I õppeaasta (Ia klass)  

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 6-8 erinevat teost: rahvalaulud, 

kerged palad, etüüdid, ansamblid. 

Tasemenäited: 

D.Kabalevski         Väike polka 

L. Magidenko         Kukeke 

Vene rahvalaul       Lendas tuvi 

M.Katšurbina         Karu ja nukk tantsivad polkat 

V.Vitlin                  Kassike 

Eesti rahvaviis        Hiir hüppas 

Arvestades õpilase vanust ja õppeedukust otsustab õppenõukogu, kas õpilane kordab Ia klassi 

või läheb üle I klassi. 

 

 

II õppeaasta (I klass) 

     

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 6-8 erinevat pala:  

rahvalaulud, kerged palad, etüüdid, ansamblid. 



Tasemenäited: 

Saksa rahvalaul      Väike Hans 

Saksa rahvalaul      Külapidu 

A. Rožkov              Etüüd 

G.Berens                Etüüd 

V.Sainski               See asi oli jaanuaris 

Rootsi rahvaviis     Kas tunned Liisukest 

 

 

III õppeaasta (II klass) 

     

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 6-8 erinevat teost: etüüdid, palad, 

ansamblid 

Tehnilised nõuded: alates II klassist – tutvumine heliredelitega C, G-duurid eraldi kätega, 

kolmkõla ja akordid. 

Tasemenäited: 

V. Tormis               Valss 

Eesti rahvalaul        Torupillilugu 

J.Sahhov                 Masurka 

N.Tšaikin                Polka 

F.Fugazza               Etüüd 

Rootsi rahvatants    Tule minuga tantsima 

 

IV õppeaasta (III klass) 

     

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 6-8 erinevat teost. Tutvustada 

polüfoonia elementidega palu. 

 

Tehnilised nõuded:  vt. põhiõppe I klassi nõudeid: C-, G-, F – duurid ühes oktaavis, koos kätega 

(non legato, legato) Lõõtsavahetus 4 noodi järel. Kolmkõla, akordid kätega,  a-moll 

harmooniline – eraldi kätega, kolmkõla ja akordid – eraldi kätega. 

Tasemenäited: 

H. Arm                   Talgupolka 

L.  Abeljan             Breik-dance 

S.  Nefe                  Allegretto 

R. Bazilin               Kamaarinitants 

 

V õppeaasta (IV klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 5-6 erinevat teost, suurvorm. 

Tehnilised nõuded:  vt. põhiõppe II klassi nõudeid. C-, G-, F – duurid II oktavis, 2-s štrihhis, 

lõõtsa vahetus 4 noodi järel. Kolmkõla, akordid koos kätega. 

a-, e – mollid harmoonilised I oktaavis – koos kätega aeglases tempos, kolmkõla, akordid – koos 

kätega. a-moll meloodiline – eraldi kätega I oktavis. (Edukad õpilased võivad meloodilist  

minoori mängida koos kätega.) 

Üleminekueksami nõuded: 

eksam: etüüd, pala, suurvorm 



Eesti rahvalaul         Ma vaatan sind läbi akna 

A. Kozlovski           Väike prelüüd 

V.Burinskas             Lumehelbed 

H.Rebane                 Blues 

V.Karu                     Etüüd 

Eesti rahvaviis         Tiideratas    

  

 

VANEMA ASTME AINEKAVA 

 

VI õppeaasta (V klass) 

  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 5-6 erinevat teost, suurvorm.  

Tehnilised nõuded: C-, G-, D-, F-, B – duurid kahes oktaavis, lõõtsa vahetusega 8 noodi järel. 

Kolmkõla, akordid koos kätega (legato, non legato). Lühike arpedžo – eraldi kätega. 

a, e – mollid – mõlemad kujud koos kätega aeglases tempos. Lõõtsa vahetus 4 noodi järel. 

Kolmkõla, akordid koos kätega. 

Tasemenäited: 

H. Rebane                Kurva kodu 

W.A. Mozart            Menuett 

M.Clementy             Sonatiin  C-duur, I osa 

W.Kulpowicz          Etüüd 

T. Haslinger             Sonatiin 

T. Praadi                  Adelaida valss 

P. Phalesse               Schiarazula Marazula 

 

VII õppeaasta (VI klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida  5-6 erinevat teost, suurvorm. 

Tehnilised nõuded: C, G, D, A, F, B, Es – duurid; a, e, h, d, g – mollid ja nende elemendid koos 

kätega, kahes oktaavis(legato, non legato). Lõõtsavahetus 8 noodi järel. Tempo: 1 sekundis – 4 

nooti. 

Tasemenäited: 

A.Denissov               Hüppetants 

G.F.Händel               Sarabande 

A. Diabelli                Sonatiin F-duur, I osa 

F. Andrejev               Unelmad 

D. Samoilov              Sonatiin  

L. Ansatti                  Valss-müzett 

 

VIII õppeaasta (VII klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida  5 erinevat teost, suurvorm. 

Tehnilised nõuded: kõik eelmise aasta heliredelid  kolmes štrihhis: legato, non legato, staccato. 

Lõõtsavahetus 8 noodi järel. Kiiremas tempos, kui eelmisel aastal. Heliredelid proovida mängida 

lahku. D7 – pikk arpedžo ja 4-häälsed akordid aeglases tempos. 

Lõpueksami nõuded: 

polüfoonia, suurvorm, pala 

D.Kabalevski            Klounid 

W.F. Bach                 Menuett 

W.A. Mozart             Menuett 

M.Clementy              Rondo op.36, nr.2 



C.Czerny                   Etüüd C-duur 

H.Rebane                  Rona boogie 

 
LISAÕPE 

 

I õppeaasta  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida  5 erinevat teost, suurvorm. 

Tehnilised nõuded: vt. VII klassi tehnilisi nõudeid. 

Tasemenäited:  

G.Händel              Courante 

C.Czerny              Etüüd op 599 nr 66  

A.Korobeinikov    Prelüüd 

H.Rebane              Minu hiina sõber  

  

II õppeaasta 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida  5 erinevat teost, suurvorm. 

Tehnilised nõuded: vt. VII klassi tehnilisi nõudeid. 

Tasemenäited: 

C.Czerny              Etüüd op 823 C-duur 

W.Richter             Süit  Mosaiik 

J.S.Bach                Prelüüd c-moll 

 

 

HINDELISED ESINEMISED: 
 

PÕHIÕPE 

 

Aluseks võtta vastava aine ühe aasta võrra noorema  klassi põhiõppe ainekava nõuded 

 

Ia klass –   III trimester –   eksam: 3 eriilmelist pala 

         

I klass -      II trimester –    pala, etüüd 

       III trimester –   eksam: 2  pala  

         

 

 II klass –    I trimester –     etüüd 

       II trimester –     1 pala 

       III trimester  -    eksam: 2 eriilmelist pala   

            

III klass -    I trimester –     etüüd 

        II trimester –    1 pala (võib olla polüfoonia elementidega) 

        III trimester –   eksam: 2 eriilmelist pala  

       

IV klass -   I trimester -      pala 

        II trimester –    polüfoonia 

        III trimester –   eksamikava läbikuulamine 

                                                  eksam: etüüd, pala, suurvorm  

 

Aluseks võtta vastava aine ühe kahe aasta võrra noorema  klassi põhiõppe ainekava nõuded 

 

                                          

V klass - I trimester –     etüüd 



II trimester –    polüfoonia 

      III trimester –   eksam: suurvorm, estraadipala, etüüd      

           

VI klass - I trimester –    etüüd 

     II trimester –   polüfoonia 

       III trimester –  eksam: suurvorm, estraadipala, etüüd      

            

VII klass -   I  trimester –  etüüd 

                   II trimester -   polüfoonia 

                  III trimester – lõpueksamikava läbikuulamine 

                                              lõpueksam: polüfoonia, suurvorm, pala 

 

LISAÕPE 

 

I õppeaasta-                      I  trimester – pala või etüüd 

                                   II trimester -  suurvorm 

                                   III trimester- polüfoonia, suurvorm, pala 

 

II õppeaasta -                   I  trimester – pala või etüüd 

                                   II trimester -  suurvorm 

                                   III trimester- polüfoonia, suurvorm, pala 

 

 

 


