
II B SOLFEDŽO 

Kuna sellel õppeaastal meil enam üheskoos solfedžo tunde ei ole, siis 
on vaja ikkagi kokkuvõtteid teha õpitust. 
Tee seni tehtud töödest pilt ja saada minu emailile maretalve@gmail.com või Facebooki.
Iga tunni töö ei pea olema eraldi pildina.
 Ühele leheküljele mahub mitme tunni materjal.
Iseseisvat tööd oled teinud alates 17.03.2020
Antud tööde eest saad hinded.
Kui tööd ei ole minuni jõudnud, siis saame ikkagi kokku muusikakoolis ja likvideerime 
puudujäägid üheskoos, aga väiksema seltskonnaga.
OLE TUBLI JA TEE LIHTSALT KÕIK ÄRA!

T 28.04.2020
Minu poolt puhkepäev!

N 30.04.2020
Oled eelnevalt kodus laulnud erinevaid helistikke.
Nüüd kontroll!
Salvesta oma telefoni laulmisega helistikud G- duur ja e- moll.
Esmalt mängi oma pillil/ klaveril/ süntesaatorilG- duur  helistiku kolmkõla (see võib jääda ka 
salvestusele) Laulda keskelt pooleks tetrahordidena.
Siis e- moll kolmkõla pilli abil ja laula loomulik, harmooniline, meloodiline.

T. 05.05.2020
G- e helistike hindamine (minu poolt)
Valmista ette F- duur ja d- moll helistike esitus eelmise tunni näitel ja saada salvestus mulle

N 07.05.2020
F- d helistike hindamine (minu poolt)
D- duur ja h- moll helistikud eelnevate tundide järgi sama moodi.

T 12.05.2020
F- d helistike hindamine
Valmista  ette salvestuseks ja salvest B- duur ja g- moll 

N 14.05.2020
B-g helistike hindamine
TV lk 17 ül 55, 56, 57
Ehita intervallid, märgi peale nende suurus toonides, kontrolli klaviatuuri abil.
Valmis tööst tee pilt ja saada mulle

T 19.05.2020
TV lk 17 hindamine
Saadan pildi kahest harjutusest.
158- leia  taktimõõt, tee rütmid läbi, määra helistik
Esmalt  mängi oma pillil helistiku kolmkõla.
Laula tähtnimetustega.
Salvesta oma telefoni lauldud harjutus ja saada mulle hindamiseks



N 21.05.2020
Salvestuse järgi 158. harjutuse hindamine
Eelmise tunni reeglite järgi õpi harjutus 159

T 26.05.2020
Harjutuse 159 hindamine
Tuleta meelde kõik õpitud rütmide nimetused ja nende pikkused.
Minu poolt saad helifaili rütmidiktaadi kirjutamiseks pikkusega 4 takti. Noodid kirjutad 
noodijoonestikule ühele kõrgusele.
Valmis diktaadist teed pildi ja saada mulle hindamiseks!

N 28.05.2020
Rütmidiktaadi hindamine
KOKKUVÕTE TEHTUD/TEGEMATA ÜLESANNETEST!
Kel kõik korras, saab vaheajale!
Kel mitte, kohtub minuga!


