
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
PLOKKFLÖÖDIÕPETUS 
            
Sihtgrupp:  7.-19.aastased  
Õppetöö maht: 2 õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   70 õppetundi aastas 
 
 
I  ÜLDOSA 
Plokkflööt on maailmaajaloo vanim instrument – vanima leitud pilli vanuseks arvatakse ligi 60 
000.a. Paljude sajandite jooksul on plokkflööti kasutatud nii sooloinstrumendina kui 
ansamblipillina. Pilli eeliseks on tema lapsesõbralikkus – kerge käes hoida, mugav 
transportida, suhteliselt lihtne heli tekitada; samuti räägib pilli kasuks tema taskukohane hind  
ja sobivus ansamblipilliks. 
Flöödiringi üldeesmärgiks oleks muusikahuvi tekitamine, hoidmine ja süvendamine läbi 
positiivsete kogemuste. Kuna igasugune pilliõpe nõuab lapselt püsivust ning tänapäev seab 
ette palju “kiusatusi”, on väga oluline muuta õpe huvitavaks ja mitmekesiseks. Hea vahend 
selleks on Orff´i instrumentaarium ja ansamblimäng. 
 
II  ÕPPE-EESMÄRGID 
Plokkflöödiringi õppe-eesmärkideks on 

- omandada noodilugemisoskus 
- omandada ansamblimänguoskus 
- teistega arvestamise oskus kollektiivis 
- oskus kuulata 
- Orffi ansamblimängu kaudu arendada  loovust, rütmitunnet, astmetaju, mälu, 

initsiatiivi, intuitsiooni. 
 
III  ÕPPETEGEVUS 
Õppeaja kestvus sõltub lapse andekusest ja töökusest. Lapsel peab olema võimalik 
stressivabalt tegeleda muusikaga, minna edasi rahulikus tempos.  
Ringi töö aluseks on muusikakoolide plokkflöödiprogrammi A ja B astmed. Õpiaeg mõlemas 
astmes on 2 –4 aastat. 
 
Individuaal- ja grupitundide vahekord õppeprotsessis määratakse õpetaja poolt sõltuvalt 
õpilase pillioskuse tasemest, tema iseärasustest ja soovist. 
 
 A astme jooksul peaks laps omandama vähemalt 50 pala ning algtõed õpikust “Fun and 
games with the recorder” I- III  (Schott Educational Publications), lisaks rütmipillide ja 
plaatpillide kasutusoskuse. 
A astme  kasutatav repertuaar: M. Kuivits, T. Jukk  “Mäng ja pillimäng” 
G.Engel,G.Heynes, K.Hünteler, H-M. Linde “ Fun and games with the recorder” 
T. Sepp “Plokkflöödiõpik” I –II 
R. Forsman, J. Puhakka “Flauto Diritto” 
Lihtsamad keskaja viisid 
Eesti rahvalaulud 
                
Lastelaulud 
 
B astmes on võimalik õppida ka altplokkflööti.  
Kasutatav repertuaar:  T. Sepp “Plokkflöödiõpik” III – IV 
Forsman, Puhakka “Flauto Diritto”  
M. Zimmermann “Die Altblockflöte – Spielen, lernen,musizieren” 



Lihtsamad keskaja laulu- ja tantsuviisid 
Eesti rahvalaulud ja tantsud 
Renessansstantsud 
Lihtsamad barokksonaatide ja –süitide tantsuosad 
Lihtsamad variatsioonid J. van Eycki “Der Fluyten Lusthof” 
 
Soovijatel võimalus edasi õppida ka C astmes, samuti kuni 4 aastat. 
             
IV  ÕPPESISU 
Pilli õppimine algab tutvumisega. Räägime plokkflöödi ajaloost ja demonstreerime erinevaid 
plokkflööte , flööte ja vilelisi. Õpime hoidma käes plokkflööti, õpime heli tekitamist, räägime 
õigest kehaasendist mängu ajal, õigest hingamisest. Laps õpib kõige meelsamini läbi mängu, 
sellepärast kasutame sõrmemänge, hingamisemänge, kuulamise mänge, rütmisalme, 
rütmilist liikumist, lauamängu  teooria mõistete õppimiseks, heatahtlikku võistlust. 
 
A astme jooksul peaks laps omandama noodid C – C3, fis1, fis2 , cis1, cis2, es1, es2(dis), 
gis1, gis2. 
Tundma noodipikkusi 
              Pause 
              Taktimõõtusid 4/4, 2/4, ¾, 3/8, 6/8, 5/4 
              Mõisted: legaato, stakaato, pide, sünkoop, eeltakt, artikulatsioon, duett, kaanon, 
fraas, tempo, variatsioon, glissando, tremolo, sõrmevibraato, D.C. al Fine, dünaamika (f, ff, p, 
pp, cresc., dim.) , fermaat, triller, tervetoon, pooltoon, oktaav, kromaatiline heliredel. 
Helistikest C, D, G, F duur; d, e moll; kolmkõla 
 
Lisaks pillitunnis õpitavale tuleks lapse arengule kasuks  kuulata kas kontserdil või CD-l 
mängivaid interpreete, osaleda suvekursustel või vanamuusikafestivalil. 
 
V ÕPITULEMUSED 
Kõige  toimivam on anda hinnang lapse mängule  kohe peale esitust. Siis tal on veel värskelt 
meeles, mis juhtus. Hea oleks küsida lapse enda arvamust esituse kohta, see arendaks 
analüüsivõimet ja enda jälgimist mängu ajal. Väga tähtis on, et laps saaks ise aru, milline 
esitus on ebaküps või vigane, et ta oskaks kodus ka iseseisvalt vigadest lahti saada või 
pürgida ideaalsema mängu poole. Arvan, et sage kiitus ka pisikeste edusammude puhul 
stimuleerib last  veelgi paremini mängima. 
Väga tähtis on ka võrdlusmoment teistega. Kontserdil, kus esinevad nii edasijõudnud kui 
algajad, saavad viimased  aimu, kuhu neil on pürgida ja tihti ka innustust. Selge on ju, et 
kontserdile esinema pääsevad need, kes on olnud töökad. 
Kõige suurem preemia ühele algajale flöödimängijale võiks olla see, kui ta pääseb osalema 
edasijõudnute ansamblisse. 
 
 
 
 
 


