
AKORDIONI PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA 

 
 

ÜLDOSA 
 

Akordionimängu õppimist on soovitav alustada 7-12 aastaselt. Akordioniõpinguid hiljem 

alustanuile tuleks õppeprogrammi kohandada vastavalt õpilase võimetele ja arengu tempole. Kuna 

akordion on kaalult suhteliselt raske instrument, siis sõltub tema õppimise alustamine kehalistest 

eeldustest – kasvust, füüsilistest seisundist. Õppeaasta jooksul omandav repertuaar peab olema 

mitmekülgne sisult ja faktuurilt mitmekesine, sisaldama erinevaid stiile, olema emotsionaalselt ja 

tehniliselt arendav. Õppekava peaks sisaldama eesti autorite ja kaasaja heliloojate teosed. Kava 

koostamise juures peab arvestama akordioni õpilaste füüsilisi andmeid ja pilli suurust. 

 

Esimesel õppeaastal esinevad lapsed õppeaasta lõpul III trimestril. 

Alates I-VI klassini on õpilastel kaks akadeemilist kontserti ja üks üleminekueksam. 

VII klassis valmistatakse ette lõpueksami kava  terve õppeaasta jooksul. 

Märtsi- ja aprillikuus toimuvad IV ja VII klasside lõpueksamikava läbimängimised.  

Iga õppeaastal toimub oktoobrikuus II–VII klassi õpilaste etüüdide hindeline arvestus, kus 

esitatakse 1 etüüd. 

 

Tehnilistel arvestustel esitatakse järgmisi nõudeid: 

II klass – etüüd (III trimester) 

III, V, VI klass- heliredelid + etüüd (II trimester) ja heliredelid (III trimester) 

IV, VII klass –  heliredelid +etüüd (II trimester) 

Alates III klassist lubatakse võtta ühe klassi võrra kergem etüüd. Alates VI klassist lubatakse võtta 

kahe klassi võrra kergem etüüd. 

 

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

kõrgemates õppeasutustes. Lisaõppes on kohustuslik esitada 1 suvepala kontserdil septembri teisel 

nädalal. Tehniline arvetus toimub II trimestril, kus tuleb esitada heliredel ja etüüd. 

 

 

I ÕPETUSE EESMÄRK 

 
Õpetada ja arendada õpilases individuaalset meisterlikkust instrumendil solistina esinemiseks ning 

ansambli- ja orkestripartnerina valmistudes ette võimalikuks edasiõppimiseks professionaalset 

muusikaharidust andvas õppeasutuses vastaval erialal. 

 

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 2 2 

Teooria - - - - - - - 1 - - 

Muusikalugu - - - - 1 1 1 1 - - 



Koosmäng - - - 2 2 2 2 2 2 2 

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

Lisaained           

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

Ansambel* - - - 1 1 1 1 1 1 1 

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

Noodilugemine* - - - - - 0,5 0,5 0,5 - - 

Vokaal* 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

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, noodilugemine, vokaal, arvutimuusika, saateklass on individuaaltunnid. 

3. Solfedžo, teooria, 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 IV õppeaastast. Lisapilliks võib valida klaverit, puhkpille, 

basskitarri, soolokitarri, trumme, süntesaatorit ja keelpille. 

Ansambli ja orkestri tunnid määratakse alates IV õppeaastast 

Vokaalitunni võib määrata alates I õppeaastast. Vokaalitund määratakse väga heade 

vokaali annetega lastele, pidades silmas nende aktiivset laulukonkurssidest osavõttu 

tulevikus. 

Noodilugemise tund määratakse igale õpilasele alates VI 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 

 

Noorema astme õpilaste algteadmised akordionimängust: 

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. Algteadmised štrihhidest, tempost ja dünaamikast 

9. Arendada enesekuulamise oskust 

 

I õppeaasta (Ia klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 10-16 pala (etüüdid, harjutused, lastepalad, 

rahvalaulud). 

Tehnilised nõuded:     C-duur 1-s oktaavis, non legato – eraldi 

                                   kätega, lõõtsa vahetus – 4 noodi järel 

                                   pikk arpedžo –   1-s oktaavis eraldi kätega 

                                   akordid – eraldi kätega 

Õppeaasta lõpus proovida mängida kõik koos. Nõuded on  edasijõudnutele ja 

füüsiliselt arenenud õpilastele. 

Tasemenäited: 

Vene rahvalaul   Василёк  

Vene rahvalaul   Как под горкой  

V.Lušnikov        Valss 

C.Czerny            Etüüd op 139 nr 2  

Vene rahvalaul   Во саду ли в огороде 

 

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 8-10 pala (etüüdid, harjutused, 

lastepalad, rahvalaulud).Tutvustada eesti muusikat  paladega polüfoonia elementidega.  

Tehnilised nõuded: C-duur,  G-duur, F-duur 2 oktavis non legato,  legato eraldi  

kätega, pikk arpedžo, akordid – eraldi kätega,  lühike arpedžo – eraldi kätega 

Tasemenäited: 

Tšehhi rahvalaul   Haned                                          

B.Saveljev            Tõeline sõber 

C.Czerny              Etüüd op 599 nr 20  

C.Czerny              Etüüd op 139 nr 5 

 

 

 

 

III õppeaasta (II klass)  

 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 6-8 pala (1 neist 

polüfoonia elementidega pala) 

             

Tehnilised nõuded:  C-duur, G-duur, F-duur ja elemendid koos kätega kahes 

                                  oktaavis, non legato,  legato 

              a-moll– harmooniline ja  meloodiline 

                                   – eraldi kätega 



                                   elemendid – eraldi kätega (edasijõudnutele õpilastele koos kätega) 

                                   Tehnilised arvestused toimuvad alates II klassist III trimestril 

               

Tasemenäited: 

Boitsoovi töötlus   Сел комарик на дубочек  

Ch.Dilupart            Menuett 

V.Motov                Marss-valss  

Irlandi viis             Reel  

L.Šhitte                  Etüüd  

C.Czerny               Etüüd op 599 nr 27 

 

IV õppeaasta (III klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 6-8 pala (neist 2 

polüfoonia elementidega pala (1 noodist)). Tutvuda suurvormiga: 1 pala variatsiooniga või 

sonatiin.  

Tehnilised nõuded:  C-,G-, D-, F-, B-duurid ja a-moll, e-moll  2 oktaavi koos kätega (non legato, 

legato). Lõõtsvahetus 4 noodi järel, nii legato kui ka non legato alustatakse kinnise lõõtsaga. 

- Pikk kolmkõla: 2 oktaavi koos kätega (non legato, legato) 

- 3-h. akordid koos kätega aeglases tempos 

- 4-h. murdakordid eraldi kätega 

Tehnilised arvestused toimuvad alates III klassist igal õppeaastal II ja III trimestril. 

Tasemenäited: 

V Burinskas          Lumehelbed  

T.Haslinger           Sonatiin 

J. Aranov              Liblikas 

Irlandi viis            Reel  

C.Czerny              Etüüd op 139 nr 24 

 

V õppeaasta (IV klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 2 etüüdi ja 5 pala, neist 1 

polüfooniline teos, 1-2 suurvormi (1 tutvustamine), 3 eriilmelist pala. 

Tehnilised nõuded:  C-, G-, D-, A-, F-, B-, Es - duurid ja a-, e-, h-, d-, g-mollid 

- pikk kolmkõla 

- 4-h. murdakordid koos kätega 2 oktaavis 

- 3-h. akordid koos kätega 2 oktaavis non legato ja legato 

Lõõtsavahetus 8 noodi järel, non legato ja legato alustatakse kinnise lõõtsaga. Tempo: 1 

sekundis 4 nooti. 

   

 

 

Üleminekueksami nõuded: 

etüüd, polüfoonia, suurvorm, pala 

C.Czerny              Etüüd op 599 nr 89                      

G.Händel              Gavotte  

J.S.Bach               Prelüüd 

A.Diabelli             Rondo 

E.Harris                Vesiveski  

G.Yordan               Tšattanuga tšu-tšu  

 

        

VANEMA ASTME AINEKAVA 



 

Põhinõuded: 

- süvenenud ja väljendusrikas musitseerimine 

- tehniline vabadus 

- teoste sisu lahtimõtestamine 

- vormianalüüs 

- esinemiskindlus. 

 

 

VI õppeaasta (V klass) 

   

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 5 pala, neist 2 

polüfoonia teost (ühte neist tutvustada), 1 suurvorm, 2-3 erineva  iseloomuga pala. Tutvuda jazzi 

stiilidega ning mängida vastavaid palu ja ansambleid. 

Tehnilised nõuded:  lisaks eelmise aasta heliredelitele E-, As-duur ning fis-, c-moll. 

Lõõtsavahetus 16 noodi järel. Legato, non legato ja staccato alustatakse kinnise 

lõõtsaga. Lisanduvad: 

- 4-h. akordid aeglases kiiruses 

- D7  pikk arpedžo aeglases kiiruses 

Tasemenäited: 

G.Telemann          Menuett  

A Kopõlov            Menuett 

A.Dorenski            Tarantella  

A.Korobeinikov     Swing  

A.Korobeinikovi töötlus  Meie Jaani koor 

L.Pihlajamaa         Vipinajenka 

J.S.Bach                2-häälne inventsioon 

 

VII õppeaasta (VI klass)  

 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 5 pala, neist 2 

polüfoonia teost (ühte neist tutvustada), 1 suurvorm, 2-3 erineva iseloomuga pala. Soovitav võtta 

1-2 levimuusika pala. 

Tehnilised nõuded:  I poolaasta - C-H-duurid ja a-cis-mollid. II poolaasta- F –  As - duurid ja d – 

f - mollid. 

- pikk kolmkõla 

- 4-h. murdakordid 

- 4-h. akordid 

- D7 pikk arpedžo 

- tutvuda heliredelitega lahku, tertsis ja sekstis. 

Tasemenäited: 

C.Czerny              Etüüd op 599 nr 66  

C.Czerny              Etüüd op 823 C-duur 

A.Korobeinikov    Prelüüd  

W.Richter             Süüt  Mosaiik 

J.S.Bach                Prelüüd c-moll 

H. Rebane             Minu hiina sõber  

G.Händel              Courante 

Dz.Duvernois       Etüüd  

A.Korobeinikov   Jazz  divertismento 

  

VIII õppeaasta (VII klass) 

  



Nõuded repertuaarile: lõpueksamikava õppimine: 3 etüüdi ja 5 teost, neist 1 polüfoonia teos, 1 

suurvorm, 2-3 pala  

Tehnilised nõuded:  kõik heliredelid, kolmkõlad, akordid kiires tempos, legato, non legato ja 

staccato. Soovi korral tutvuda kromaatilise heliredeliga, topelt tertsidega. 

Lõpueksami nõuded: 

G.F.Händel             Saraband 

M.Dviljanski          Etüüd 

S.Pavin                   Eleegia 

A.Brodski               Tango  

A. Corelli                Prelüüd 

         

LISAÕPE 

 

I õppeaasta 

 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 5 teost, neist 1 polüfoonia 

teos, 1 suurvorm, 2-3 pala 

Tehnilised nõuded:  Kõik heliredelid kiiremas tempos 3-štrihhis 

Tasemenäited: 

J.S.Bach Aaria 

G.Ek Etüüd nr.44 

V.Karonik  Skertso 

A.Korobeinikov  Vene rahvalaulu töötlus “Не летай соловей” 

 

II õppeaasta  

 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik  õppida 3 etüüdi ja 5 teost, neist 1 polüfoonia 

teos, 1 suurvorm, 2-3 pala 

Tehnilised nõuded: Kõik heliredelid kiiremas tempos. Kromaatiline heliredel; topelt tertsid.  

Tasemenäited: 

J.S.Bach Sarabande BWV 807 

G.Ek Etüüd nr.43 

V. Karonik Adagio 

A.Korobeinikov  Vene rahvalaulu töötlus “Субботея” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINDELISED ESINEMISED 

 
PÕHIÕPE 

 

Ia klass.  -  III trimester –  eksam: etüüd, 2 eriilmelist pala  

 

I klass    - I trimester –    etüüd, pala 



             II trimester –   2 eriilmelist pala 

 III trimester-   eksam: –  2 pala 

 

II klass -  I trimester –     etüüd,  pala 

 II trimester –   2 pala 

 III trimester –  eksam: 2 pala  

                                                                                                                            

                                             

III klass - I trimester –   etüüd, pala 

 II trimester –  2 pala (1 polüfoonia elementidega pala) 

 III trimester – eksam: 2 pala (1 neist suurvorm) 

 

IV klass - I trimester –    etüüd, pala 

 II trimester –  suurvorm 

 III trimester – eksamikava läbikuulamine 

                                               eksam: etüüd, polüfoonia, suurvorm, pala  

 

V klass -  I trimester  –  etüüd, pala 

 II trimester  – suurvorm 

 III trimester–  eksam: polüfoonia, 1 pala  

                                                       

 

VI klass -  I trimester –   etüüd, pala 

 II trimester –  suurvorm 

 III trimester – 1 polüfoonia, 1 pala  

 

VII klass - I trimester –   etüüd, pala 

 II trimester –  suurvorm 

III trimester – lõpueksamikava läbikuulamine 

                       lõpueksam:  

1. polüfoonia 

2. suurvorm  

3. etüüd 

4. vaba valikuline pala 

LISAÕPE 
                       I õppeaasta -   I trimester –   etüüd, pala 

                                             II trimester –  suurvorm 

                                            III trimester –    polüfoonia, pala 

 

 

                      II õppeaasta -   I trimester –   etüüd, pala 

                                             II trimester –  suurvorm 

                                           III trimester – polüfoonia, pala 
 

 

 
 


