
TŠELLO HUVIÕPPE ÕPPEKAVA 

 

 
ÜLDOSA 
 

Huviõpe on mõeldud väiksemate muusikaliste eeldustega või väiksemat koormust soovivatele 

õpilastele, kes saavad üldise muusikalise hariduse. Sobivaim vanus tšellomängu alustamiseks on 

5-10 aastaselt. Huviõppe põhipilli tund toimub 2 korda nädalas. 

Tunni kestvus on 45 minutit. 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. 

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

 

Heliredelite arvestus toimub alates III klassist igal õppeaastal II trimestril. Arvestusel esitakse 

heliredel. Heliredel on arvestuslik. Osavõtt etüüdikonkursist soovi korral. 

 

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

kõrgemates õppeasutustes. 

 

 

 

I ÕPETUSE EESMÄRK 
 

Õpetada ja arendada õpilases põhilisi tšello mänguvõtteid ja noodilugemise oskust. 

 

Üldnõuded: 

- muusikakooli lõpetamise ajaks peaks õpilasel olema ülevaade tema poolt õpitava pilli  

   tehnikast ja võimalustest; 

- õpilane peaks suutma kujundada muusikalist mõtet ja kontrollida enda poolt 

   ettekantava vastavust kujutlusele (kuulmise arendamine, tähelepanu koondamine); 

- õpilane peaks suutma kogu pillil vabalt liikuda ja tundma põhilisi strihhe 

  (detache,  martele, spiccato, sautille ja kombineeritud variandid  

  legatodega); 

  õpilane peaks üldjoontes teoreetiliselt teadma, millised on põhinõuded koolilises  vallas 

  (istumise, pillihoiu ja käte liikumise osas); 

- tähtsusetuks ei saa pidada ka muusikaajaloo tundmist, orkestripraktikat ja 

   kontsertide külastamist; 

 

 

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 - - 

Lisaained*           

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

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

Rühmalisaaine*(o

rkester) 

- - - 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, 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 võimalused.  

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

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

ÕPPESISU 

 
PÕHIÕPE 

 

NOOREMA ASTME AINEKAVA 

 

I õppeaasta (Ia klass) 

 

 

Esimene tutvumine pilli ja poognaga. Mänguasend: istumine, pillihoid, poognahoid. Nelja keele 

häälestus, vastavate nootide asupaik noodijoonel. 

Väiksed harjutused lahtisel keelel paari sõrmega. Poogna liikumine, poogna jaotus. Kõrva-sõrme 

seose kujundamine laulmise kaudu. Tutvus flažolettidega. Lihtsamate rütmide tundmine ja 

kasutamine. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 harjutust ja etüüdi, 6-8 pala 

Tehnilised nõuded: 2 heliredelit (1-2 oktaavi piires) 

Tasemenäited: 

Vene rahvalaul Kukk           

Vene rahvalaul Rebane         

Vene rahvalaul Mäe all       

N. Krassev       Laul               



N.Baklanova    Lauluke         

 

 

II õppeaasta (I klass) 

 

Ia klassi nõude kordamine ja kinnitamine. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 harjutust ja etüüdi, 6-8 pala 

Tehnilised nõuded: 2 heliredelit (1-2 oktaavi piires) 

Tasemenäited: 

W.A.Mozart         Allegretto 

Vene rahvalaul     Rohelisel aasal 

Vene rahvalaul     Во саду ли в огороде 

 

III õppeaasta (II klass) 

 

Noodid I positsiooni ulatuses (bassivõtmes). Edasine töö asendi ja käte liikumistega. Harjutused 

pika ja lühikese poognatõmbe kombinatsioonidest. Lihtsamad intervallid ja nende ehitamine pillil. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 8 etüüdi ja 10 pala. 

Tehnilised nõuded: 4 heliredelit (1-2 oktaavi piires) 

Strihhid: eraldi poognaga, 2 ja 4 legato 

Kolmkõlad: eraldi poognaga ja 3 legato 

Tasemenäited: 

J.B.Lully               Laul 

Vene rahvalaul      Nagu õhukesel jääl 

N.Baklanova          Skertso 

 

IV õppeaasta (III klass) 

 

Vt põhiõppe II klassi  ainekava.  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 5 etüüdi, 10 pala.  

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna II klassi tehnilised nõuded. 

Tasemenäited: 

D.Kabalevski            Galopp 

Armeenia rahvatants 

A.Doluhhanjan        Bulgaaria laul 

 

V õppeaasta (IV klass) 

 

Vt. põhiõppe III klassi  ainekava.  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 5 etüüdi, 8 pala, 2 klassikalist vormi. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna III klassi tehnilised nõuded. 

Üleminekueksami nõuded: 

etüüd, klassikaline vorm (või 2 erineva karakteriga pala, etüüd) 

P.Tšaikovski             Marss 

L.van Beethoven      Ekosess 

R.Korsakov              Masurka 

 

VANEMA ASTME AINEKAVA 

 

VI õppeaasta (V klass) 

 

Vt. põhiõppe IV klassi  ainekava. 



Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 5 etüüdi, 8 pala, 2 klassikalist vormi. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna III klassi tehnilised nõuded 

Tasemenäited: 

L.van Beethoven         Sonaat  G-duur 

J.Štšurovski                 Sonaat 

N.Kossenko                 Skertso 

 

VII õppeaasta (VI klass) 

 

Vt. põhiõppe V klassi  ainekava. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida  6 etüüdi, 7 pala, 2 klassikalist vormi. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna IV klassi tehnilised nõuded. 

Tasemenäited: 

Aserbaidžaani tants 

Dž.Pergokesi              Laul 

A.Hatšaturjan             Andantino 

 

 

VIII õppeaasta (VII klass) 

 

Vt. põhiõppe VI  klassi  ainekava. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida  5 etüüdi, 5 pala, 1 suurvorm. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna V klassi tehnilised nõuded 

Lõpueksami nõuded: 

klassikaline vorm ja 2 pala ( üks neist tehniline pala) 

Romberg                    Sonaat h-moll 

P.Tšaikovski              Kurb laul 

F.Schubert                  Humoresk 

 

 

LISAÕPE 

 

I õppeaasta 

 

Vt. . põhiõppe VI  klassi  ainekava. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida  5 etüüdi, 5 pala, 1 suurvorm. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna VI klassi tehnilised nõuded.  

Tasemenäited: 

M.Glinka          Idamaine laul 

F.Schubert        Humoresk                           

Goltermann       Kontsert nr 4 I osa  

  

 

II õppeaasta 

 

Vt. põhiõppe VI  klassi  ainekava. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida  5 etüüdi, 5 pala, 1 suurvorm. 

Tehnilised nõuded: vt. pilliõpetuse osakonna VI klassi tehnilised nõuded 

Tasemenäited: 

P.Tšaikovski      Sentimentaalne valss  

S.Rahmaninov   Vokaalis 

Golterman          Kontsert nr 4 II osa  



F.Chopin            Masurka 

 

 

HINDELISED ESINEMISED 

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

  

PÕHIÕPE 

 

Ia klass –  III trimester –eksam: 2 eriilmelist pala 

         

I klass -     II trimester –   1 pala 

       III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala 

         

II klass – I trimester –    etüüd, pala 

       II trimester –   1 pala 

      III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala  

            

III klass -   I trimester –   etüüd, pala 

         II trimester –  1 pala 

         III trimester – eksam: 2 eriilmelist pala 

       

IV klass -   I trimester -    etüüd, pala 

        II trimester –  1 pala 

        III trimester – eksamikava läbikuulamine 

                                        eksam: 3 erineva karakteriga pala 

                                                  

                                          

V klass -  I trimester –     etüüd, pala 

II trimester –   2 pala 

 III trimester –   klassikaline vorm  

 

 

           

VI klass -  I trimester –    etüüd, pala 

       II trimester –   2 pala  

        III trimester – eksam: klassikaline vorm 

       

 

VII klass -   I  trimester – etüüd, pala 

                   III trimester  – lõpueksamikava läbikuulamine 

                                          lõpueksam:  

1. klassikaline vorm 

2.  2 pala ( üks neist tehniline pala) 

 

LISAÕPE 

 

 I õppeaasta -  I  trimester – etüüd, pala 

                      III trimester - eksam: 1. klassikaline vorm 

3. 2 pala ( üks neist tehniline pala) 

II õppeaasta - I  trimester – etüüd, pala 

                      III trimester - eksam: 1. klassikaline vorm 



                                                        2 pala  üks neist tehniline pala) 

 
 


