
ORELI PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA 
 

 
ÜLDOSA 

 

Orelimängu õppimist on soovitav alustada 7-12 aastaselt.  

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

Orelimängu hiljem alustanuile tuleks õppeprogrammi kohandada vastavalt õpilase võimetele ja 

arengu tempole. Kuna orel on suhteliselt suur 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 oreliõpilaste füüsilisi andmeid ja pilli 

suurust. 

 

Esimesel õppeaastal esinevad lapsed õppeaasta lõpul III trimestril. 

Alates I-VI klassini on õpilastel üks akadeemiline kontsert ja üks üleminekueksam. 

VII klassis valmistatakse ette lõpueksami kava  terve õppeaasta jooksul. 

Aprillikuus toimuvad IV ja VII klasside lõpueksamikava läbimängimised. 

 

Peale VIII õppeaastat rakendatakse lisaõpet neile, kes soovivad jätkata muusikaharidust  

andvates kõrgemates õppeasutustes.  

 

 

I ÕPETUSE EESMÄRK 
 

Anda õpilasele õiged orelimängu teadmised ning oskused, arendades individuaalset 

meisterlikkust eriala instrumendil solistina esinemiseks ning ansamblimängu partnerina. 

Valmistada võimekamad õpilased ette võimalikuks edasiõppimiseks professionaalset 

muusikaharidust andvas õppeasustuses 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 1 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 ja arvutimuusika 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 tunnid määratakse alates II õppeaastast. 

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

soovi ja kooli võimaluste korral. 

 

 

III ORELI  AINEKAVA 
 

ÕPPESISU 

 

- oreli kõlaliste ja tehniliste võimaluste selgitamine (õpetada tundma 

             üldist oreli ehitust). 

- orelimängutehnika omandamine ja arendamine lähtudes erinevate 

             muusikastiilide ja ajastute muusikast. Olulisemad stiilid: barokk 

            (prantsuse, saksa, itaalia), romantism (prantsuse, saksa), kaasaegne 

             orelimuusika, eesti orelimuusika 

-  pedaalitehnika alused  

- oreli manuaalse tehnika eripärasuse selgitamine võrreldes klaveritehnikaga 

           

- manuaalse tehnika omandamine ja arendamine 

- artikulatsioonivõtted 

- tutvustus liturgilise orelimänguga (anda õpilasele vajalikke teadmisi ja 

            praktilisi  oskusi jumalateenistuse ja kiriklike talituste liturgilisemuusikaliseks 

            kujundamiseks). 

 

I õppeaasta (Ia klass)    

Tasemenäited: õppeaaasta jooksul õppida 10-12 teost (neist on koraalid, lihtsamad orelipalad 

baroki ja romantismi ajastust, pedaaliharjutused). 

 

II õppeaasta (I klass)  

Tasemenäited: õppeaaasta jooksul õppida 10-12 teost (neist on koraalid, lihtsamad orelipalad 

baroki ja romantismi ajastust, pedaaliharjutused). 

III õppeaasta (II klass) 

Tasemenäited: õppeaaasta jooksul õppida 8-10 teost (neist on koraalid, lihtsamad orelipalad 

baroki ja romantismi ajastust, pedaaliharjutused). 

    

IV õppeaasta (III klass)                          

Tasemenäited: õppeaaasta jooksul õppida 8-10 teost (neist on koraalid, lihtsamad orelipalad 

baroki ja romantismi ajastust, pedaaliharjutused). 

 

V õppeaasta (IV klass) 

Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 7 teost (neist on koraalid, orelipalad baroki ja 

romantismi ajastu  ja eesti heliloojate oreliteosed). 



 

VI õppeaasta (V klass) 

Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 6 erinevat teost (neist orelipalad baroki ja romantismi 

ajastust, eesti heliloojate oreliteosed ja kaasaegse muusika oreliteosed). 

 

VII õppeaasta (VI klass) 

 Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 5-6 erinevat teost (neist orelipalad baroki ja romantismi  

ajastust, eesti heliloojate oreliteosed ja kaasaegse muusika oreliteosed). 

 

VIII õppeaasta (VII klass) 

Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 4-5 erinevat teost (neist orelipalad baroki ja romantismi  

ajastust, eesti heliloojate oreliteosed ja kaasaegse muusika oreliteosed). 

 

Lisaõpe 

I õppeaasta  

Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 4-5 erinevat teost (neist orelipalad baroki ja romantismi 

ajastust, eesti heliloojate oreliteosed ja kaasaegse muusika oreliteosed). 

II õppeaasta  

Tasemenäited: õppeaasta jooksul õppida 4-5 erinevat teost (neist orelipalad baroki ja romantismi 

ajastust, eesti heliloojate oreliteosed ja kaasaegse muusika oreliteosed). 

 

 

HINDELISTE ESINEMISTE KAVA 

 

I õppeaasta (Ia klass)   

III trimester – eksam:  2  pala  

 

II õppeaasta (I klass)  

II trimester –     2 pala 

III trimester – eksam:  2  pala (üks neist barokiajastu orelipala) 

 

III õppeaasta (II klass)  

II trimester –     2 pala 

III trimester – eksam:  2  pala (üks neist barokiajastu orelipala) 

 

IV õppeaasta (III klass) 

II trimester –     2 pala 

III trimester – eksam:  2  pala (üks neist barokiajastu orelipala) 

 

V õppeaasta  (IV klass)        

II trimester –     2 pala 

III trimester – ülemineku eksam:  3 pala (üks barokiajastu, üks romantilise ajastu teos, üks eesti 

helilooja teos)  

 

VI õppeaasta (V klass)        

II trimester –     2 pala 

III trimester – eksam:  3 erineva ajastu teost  

 

VII õppeaasta (VI klass)      

II trimester –     2 pala 

III trimester – eksam:  3 erineva ajastu teost 

 



VIII õppeaasta (VII klass)   

II trimester –     1 pala 

III trimester –     lõpueksam: 3 pala   

barokiajastu teos soovitavalt J. S. Bach  

romantismiajastu teos  

eesti helilooja või kaasaegse helilooja teos 

 

Lisaõpe   

I õppeaasta               

II trimester –      2  pala 

III trimester –      eksam: 3 erineva ajastu teost 

                                                             

II õppeaasta               

II trimester –     2 pala 

III trimester –   eksam: 3 erineva ajastu teost  

 

 

REPERTUAARI NÄITED 

 

J.S.Bach Väike prelüüd ja fuuga F-duur BWV 556 

J.S.Bach Väike prelüüd ja fuuga C-duur BWV 556 

J.S.Bach Väike prelüüd ja fuuga g-moll  BWV 556 

J.S.Bach Väike prelüüd ja fuuga B-duur  BWV 560 

J.S.Bach Fughetta Gottes Sohn ist kommen (manualiter) 

M.Corrette  Tambourin sur un noel provencal 

J.Pachelbel  Vom himmel hoch da komm ich her 

J.Pachelbel   Allein zu dir, Herr Jesu Christ 

D.Buxtehude Passacaglia in d BuxWV 161 

J.Stanley Voluntary 

J.Stanley  Andante C-duur 

W.Boyce Voluntary 

U.Buard La Volta 

L.Boelmann Basso ostinato 

J.Rheinberger Trio op.49 nr.1 

Sonaat A-duur op.65 nr.3 Andante Tranquillo 

F.Mendelssohn Praeludium G-duur 

F.Mendelssohn Praeludium  c-moll 

P.Süda Ave Maria 

E.Mägi Dialoog 

A.Karindi Berceuse  

E.Arro Rahvaviisid I, II vihik 

R.Toi   Meil aiaäärne….(mini-fantaasia) 

T.Jürjo Orelimissa nr.1 

K.-P.Chilla Die Orgelmaus, Strube Verlag 2005.a. 

T.Jürjo Narva lastealbum nr.1  

T.Jürjo Narva lastealbum nr.2 

T.Jürjo Viljandi viisivihik 

 

 

 

 

 



 


