
 

         KLASSIKALISE KITARRI PÕHIÕPPE AINEKAVA 
 

 

ÜLDOSA 
 

Klassikalise kitarrimängu õppimist alustavad õpilased 5 -10 aasta vanuselt. 

Põhipilli tund toimub 2 korda nädalas. Tunni kestvus on 45 min. Õppeaastal on 70 tundi. 

  

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 I–VII klassi õpilaste etüüdide konkurss, kus esitatakse 1 

etüüd. 

 

Tehniline arvestus toimub alates II klassist II trimestril. Tehnilisel arvestusel  II ja III klassis 

esitatakse 2 etüüdi ja IV  - VII klassis 1 etüüdi.   

Alates I klassist toimub oktoobri kuus etüüdide konkurss, kus esitatakse 1 etüüd. 

Nii esinemiste eest akadeemilistel  kontsertidel kui arvestusel pannakse õpilastele hinded ning 

need kantakse tunnistusele. 

 

Peale VIII õppeaastat rakendatakse lisaõpet neile, kes soovivad jätkata muusikahariduse 

andvates kõrgemates õppeasutustes. Tehniline arvestus toimub II trimestril, kus tuleb esitada 

heliredel ja etüüd. 

 

 

 

I ÕPETUSE EESMÄRK 
 

Õpetada ja arendada õpilases individuaalset meisterlikkust instrumendil solistina esinemiseks ning 

ansamblipartnerina 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 - - 

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* - - - 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

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, 

akordioni, puhkpille, basskitarri, soolokitarri, trumme ja süntesaatorit.  

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 KLASSIKALISE KITARRI AINEKAVA 
 

ÕPPESISU 

 
PÕHIÕPE 

 

NOOREMA ASTME AINEKAVA 

 

I õppeaasta (Ia klass) 

 

PÕHIEESMÄRK 

 

Muusika elementaarsete kuuldekujutlusprotsesside esmane formeerimine. Esimeste praktiliste 

mänguharjutuste omandamine kitarril. Pilli tehnilistest võimalustest tulenevalt on vajalik 

muusikateoreetiliste mõistete süvendatud õppimine. 

 

MUUSIKATEOORIA 

 

Muusika kui kunsti tutvustamine. Heli, selle kõrgus, pikkus, tugevus, tämber. Muusika helirida. 

Noodikiri. Noodimärgi elemendid. Helirea põhiastmed ja tuletatud astmed, alteratsiooni märgid. 

Muusikalise pausi mõiste. Rütm. Rütmiline joonistus. Meetrum. Taktimõõt 2,3 ja peale. 



 

TÖÖ INSTRUMENDIGA 

 

Tutvumine kitarriga ja kitarrimängu asendiga. Parema ja vasaku käe õige asend. Helitekkimise 

õpetus tirando ja kasutamine. Diatooniliste helide asukoht kitarril I positsioonis. Tirando 

kasutamine 3-häälsete akordile ja arpedžo puhul. Pöidla ja sõrmede koostöö 2-häälse muusika 

mängimisel. Töö koordinatsiooniga. Aplikatuurmärkide tundmaõppimine (parema ja vasaku käe 

sõrmede tähistus, astmete ja keelte tähistus). Õppeaasta teisel poolel võib tutvustada juhuslikke 

altereeritud helide asukohti I positsioonis. 

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

või läheb üle I klassi.  

Õpilane, kes ei ole veel 8 aastane, peaks Ia klassis käima 2 aastat. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 10-15 kerget pala, etüüdid, 

ansamblid. 

Tasemenäited: 

H.A.Muro Kitarrikool (palad) 

V.Gurkin  Kitarrikool (88-110)                                     

N.Koškin Maskarad I vihik 

L. Jõeleht Lõbusad ja kurvad tantsud kitarrile 

                                                                                                           

II-III õppeaasta (I-II klass) 

 

Muusikalise kuuldekujutluse arendamine, emotsionaalse vastuvõtu kujundamine. Rütmika, 

muusikalise kuulmise, muusikalise mälu ja kujutlusvõime areng. Mängutehnika uute elementide 

õppimine (legato, staccato, harmoonilised flažoletid, arpedžiato). Positsioonimängu selgitamine, 

tutvumine II positsiooniga. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida teisel õppeaastal 12 teost (palad, 

etüüdid) ja kolmandal õppeaastal 10 teost (palad, etüüdid). 

Tasemenäited: 

M.Carcassi. Kitarrikool, I osa 

N.Koškin Maskarad I vihik (4-6) 

F.Carulli Kitarrikool op.241 

Etüüdid 

F.Sor op.60 (1-4) 

H.Sagreras. Kitarrikool I osa (7-16) 

 

 

 

IV õppeaasta (III klass) 

 

Mängutehnika arendamine tehniliste harjutuste komplekside abil sidudes neid varemõpitud 

materjalidega. Uute ( II-V) positsioonide õppimine. 

Töö barrega kui tähtsa aplikatuuri tehnilise võttega. Heli tekitamise õpetus apojando. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 10 teost (etüüdid, palad, 

polüfoonia). 

Tasemenäited: 

F. Carulli. Kitarrikool I osa. Prelüüdid ja palad   

N.Koškin. Maskarad II vihik (1-3) 

N.Paganini. 43 väikest pala (8-15) 

Etüüdid 

F.Sor Etüüdid op.60 (5-10) 

H.Sagreras. Kitarrikool I osa 



 

V õppeaasta (IV klass) 

 

Muusikalise arengu üldise taseme tõstmine. Muusika esitamise harjumuste kujundamine. 

Mänguvilumuse kinnistamine. Erilised mänguvõtted: pizzicato (apagato) ja flažoletid. 

Artikulatsioonivõtted glissando ja portaniento. Positsiooni vahetuse arendamine. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 8 teost (etüüd, palad, 

polüfoonia,suurvorm). 

Üleminekueksami nõuded: 

N.Paganini 37 sonaati(1-20) 

F.Malino Sonaat G-duur II ja III osa                                                                    

M.Carcassi Kitarrikool(41-45) 

A.Brauer Etüüdid (1-15) 

N.Koškin. Maskarad III vihik(1-6) 

P.Prints Ballaadid ja prelüüdid 

Polüfoonia 

Tantsud G.Sanz, G.A. Lozua, G.Bricianello 

 

Etüüdid 

H.Sagreras. Kitarrikool II osa(21-34) 

F.Sor Etüüdid op.60(15-19) 

F.Sor Etüüdid op.44(10-24) 

 

 

VANEMA ASTME AINEKAVA 

 

Üldnõuded 

Vanemas astmes on olulisem süvenenud ja väljendusrikas musitseerimine, tehniline vabadus, 

teoste sisu lahtimõtestamine ja vormianalüüs, esinemiskindlus. 

 

VI õppeaasta (V klass) 

 

Esteetiliste vaadete arendamine. Muusikaliste vormide omandamine. Mängutehnika arendamine. 

Vibrato kitarril. Repertuaari koostamine. Ansamblimängu kogemuste süvendamine. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 9 teost (etüüd, palad, 

polüfoonia,suurvorm).  

Tasemenäited: 

F. Carulli. Kitarrikool (Rondeau) 

F.Sor 6 valssi ja galoppi op.57 

M.Giuliani Rondoletto op.4 

N.Paganini 43 väikset pala(31-43) 

F.Sor 6 divertismenti op.2/op.8 

N.Koškin. Maskarad IV vihik(1-2) 

F.Sor Etüüdid op.60(15-19) 

F.Sor Etüüdid op.44(10-24) 

 

 

VII õppeaasta (VI klass) 

 

Kaunistused ja nende mängimine kitarril. Barokiaja prantsuse, itaalia ja hispaania kitarrimuusika. 

Rondovorm ja variatsioonivorm. Klassikalise romantilise kitarrimuusika interpreteerimine. 

Tantsurütmide mängimine. Akord saate õppimine. 



Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 9 teost (etüüd, palad, polüfoonia, 

suurvorm). 

Tasemenäited: 

M. Carcassi Sonaat op.1 nr.3 I osa 

M.Giuliani   12 valssi op.57(7-12) 

A.Lauro 6 Venezuelan pala(1-2) 

G. Brescianello Sonaadid ja partitad I osa 

Etüüdid 

D.Aguado Kitarrikool(1-6) 

F.Sor Etüüdid op.44(10-24), op31(8-14), Op.35(7-24) 

H.Sagreras Kitarrikool III osa 

 

VIII õppeaasta (VII klass) 

 

Kontserdi kava koostamine. Iseseisva töö harjumuste kujundamine. Mitmeosaline sonaadivorm. 

Hilise baroki heliloojale J.S.Bachi ja tema kaasaegsete (näit. S.L.Weissi, E.G.Baroni, 

G.A.Berscianello) lautomuusika esitamine. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 8 teost (etüüd, palad, polüfoonia, 

suurvorm.) 

Lõpueksami nõuded: 

                                      1. etüüd 

                                      2. pala (XX sajandi teos) 

                                      3. suurvorm 

                                      4. polüfoonia (soovitavalt J.S.Bach) 

 

A. Diabelli Sonaat C-duur op.29 

N. Paganini 37 sonaadi(13-20) 

M. Carcassi Sonatiin op.1 nr.3 

G. Bricianello Sonaadid ja partitad II osa 

F. Sor 6 valssi op.18 

M. Giuliani Lillede süit op.46(5-10) 

H.Villa Lobos Prelüüdid nr.3, nr.4 

A. Lauro Venetsuella süit 

M. Ponce Prelüüdid 

F. Sor Etüüdid op.6/29, op.31(16,19) 

M.Carcassi Etüüdid op.60 

M. Giuliani Etüüdid op.100, op.48 

                                                                 

LISAÕPE 

 

I õppeaasta 

 

Iseseisva töö harjumuste kujundamine. Lõpukava koostamine. Muusikateooria ja töö 

instrumendiga: Barokkaja lautokontsert. Mitmeosaline sonaadivorm. J. S. Bachi ja tema 

kaasaegsete (S. L. Weiss) lautomuusika esitamine. XX saj. Kitarrimuusika interpreteerimine. 

Kõlaefektid kitarril rasgueado, iz. sola, gople, gr. cassa. Kunstlikud flažoletid koos saatega, 

tremolo. 

Tehnilised nõuded: heliredelid 2-s oktavis (duur ja moll), kadentsid I-IV-V-I ning kolmkõlad 2-s 

oktavis, intervallides 2-s oktavis (tertsides, sekstides, oktavides). Arvestus II trimestris. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 7 teost (etüüdid, palad, 

polüfoonia, suurvorm). 

Tasemenäited:  



F. Sor – Theme varie op.15 

Tantsud J. S. Bachi lautosüitidest (Allemanda ja Bourree BWV 996) 

H. Villa – Lobos Mazurka-choro 

N. Coste Etüüdid op.38 (2, 4, 10, 13) 

                                                                                                                                                                         

II õppeaasta 

 

Lõpukava koostamine. Iseseisva töö harjumuste kujundamine. Fantaasiavorm (J. Vines, F. Sol). 

Renessansiaja lauto- ja vihuelamuusika vormid. J. S. Bachi ja tema kaasaegsete lautomuusika 

esitamine. XX sajandi kitarrimuusika interpreteerimine. 

Tehnilised nõuded: Heliredelid 2-s või 3-s oktavis, kadentsid I-IV-I64-V7-I, kolmkõlad, 

intervallides (tertsides, sekstides, oktaavides, deetsimites). Arvestus II trimestril. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul on kohustuslik õppida 7 teost (etüüdid, palad, 

polüfoonia, suurvorm).  

Tasemenäited: 

M. Giuani Variatsioonid op.87 (Tancred) 

J. S. Bach lauto või tšellosüitidest 1-2 tantsud 

L. Brouwer – Daza caracteristica 

M. Giuliani – Etüüd op. 48 (8, 13, 23)         

 

                     

HINDELISED ESINEMISED 

 
PÕHIÕPE 

 

Ia klass -  III trimester –  eksam: 3 eriilmelist pala 

         

I klass -  I trimester -    etüüd, pala 

       II trimester -  2 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 

         III trimester – eksam: – polüfoonia ja pala või (etüüd) 

       

IV klass -     I trimester -  etüüd, pala 

         II trimester -  2 pala (1 polüfoonia) 

         III trimester - eksamikava läbimängimine 

                                              eksam – polüfoonia, klassikaline vorm ja 2  

                                                             karakterpala või (etüüd, pala) 

                                        

V klass -  I trimester -     etüüd, pala 

II trimester –  suurvorm (klassikaline vorm) 

       III trimester –  eksam – polüfoonia, pala 

           

VI klass -  I trimester -   etüüd, pala (tants) 

       II trimester –  suurvorm (klassikaline vorm) 

        III trimester – eksam – polüfoonia, karakterpala 



            

 

VII klass -  I – II  trimester – kontsertkava koostamine ja lõpueksamiteks valmistamine  

                    I trimester –         etüüd, pala                            

                  III trimester – Lõpueksamikava läbimängimine 

                                      Lõpueksami kava: 

                                      1. etüüd 

                                      2. pala  

                                      3. suurvorm 

                                      4. polüfoonia (soovitavalt J. S. Bach) 

LISAÕPE  

 

I õppeaasta -  I trimester – etüüd, pala   

                        III trimester –eksam: etüüd, pala ( XX sajandi teos), suurvorm, polüfoonia 

                         

                                             
II õppeaasta -  I trimester – etüüd, pala   

                        III trimester –eksam: etüüd, pala ( XX sajandi teos), suurvorm, polüfoonia 
                              
 


