Piirkondlik voor

Muusikaõpetuse olümpiaad

6.-7. klassile 2.veebruaril 2008

Osavõtja ees- ja perekonnanimi ......................................................................................................................
Kool ja klass ....................................................................................................................................................
Linn/maakond .................................................................................................................................................
Õpin ka muusikakoolis või muusikaklassis

jah

ei

Ülesanded
I Muusika kuulamine
1p

1. Kuula muusikapala ja märgi ristiga sellele sobiv tempomärk.
vivace

andante

largo

2. Kuula muusikapala, mille esitavad kaks pilli. Lisa tabelisse teise pilli nimi ja määra saksofoni
pillirühm.

Pill

2p

Pillirühm

saksofon
klahvpill

3. Kuulatav rahvalaul on :

Märgi ristiga õige vastus.

1p
2-realine regilaul

1-realine regilaul

uuem rahvalaul

4. Kuula ja vaata muusikanäidet.
Selle muusikapala helilooja on ........................................................................................,

3p

see muusika on pärit filmist ..............................................................................................
ja selle esitab .................................................................................... orkester.

5. Millise maa rahvamuusikat näed ja kuuled? Milline tuntud ansambel esitab seda tantsu ?
Maa

Esitaja

1

2p

II Kirjalikud ülesanded

5 p

1. a) Kirjuta esimese takti helikõrgustele alla tähtnimed.

1. b) Millises helistikus on antud meloodia? Märgi ristiga õige vastus.
d-moll

F-duur

a-moll

C-duur

1.c) Leia selle helistiku põhikolmkõlaga taktid ja kirjuta nende taktide numbrid ringidesse.

1.d) Kirjuta selle kolmkõla tähtnimed klaviatuurile.

2

2. Leia antud nimedest tähtnimed ja kirjuta need veerandnootidena
noodijoonestikule esimeses oktavis.

7p

3. Kirjuta rütmiseeritud astmenoot noodijoonestikule nii, et JO = F.

7p

3

3p

4. Tuleta meelde tehete järjekorda matemaatikas ja kontrolli, kas võrratus on õige või vale? Märgi
ristiga õige vastus.

õige

5. a) Tõmba järgmistes harjutustes noodivarred ja rütmista vastavalt taktimõõtudele.

vale

5p

Harjutus 1

Harjutus 2

5. b) Harjutuste helistik on ...........................................................................

6. Kas antud väited on õiged või valed? Märgi ristiga õige vastus.
5p
õige
Regivärsilise rahvalaulu tunnuseks on algriim.
Regilaulus on tähtsal kohal sõnad.
Regilaulu esitavad eeslaulja ja koor.
Rahvalaulul on kindel autor.
Uuemat rahvalaulu lauldi rahvapillide saatel.

4

vale

7. Leia sobivad paarid esimesest ja teisest tulbast. Nummerda näite järgi.

1.

Tõnu Kaljuste

Grammy auhind 2006.a

2.

Peep Lassmann

Eesti regilaulu kasutaja koorimuusikas

3.

Arvo Volmer

ERSO peadirigent

4.

The Bedwetters

5.

Aarne Saluveer

"Hortus Musicus" kunstiline juht

6.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Rahvusooper Estonia peadirigent

7.

Arvo Pärt

X Noorte laulupeo kunstiline juht

8.

Veljo Tormis

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor

9.

Andres Mustonen

MTV auhind 2007.a

10.

Nikolai Aleksejev

Tintinnabuli stiil

9p

“Nargen Opera” kunstiline juht

1.

8. Loe tekst tähelepanelikult läbi.

6p

Ta oli aastakümneid meie laulupidude hing ja eestvedaja.
Rahva seas kutsutakse teda laulutaadiks.
Tema elutöö on seotud Eesti Rahvusmeeskooriga.
Ta on kirjutanud valdavalt vokaalmuusikat.
Tuntumad laulud on “Hakkame, mehed, minema”, “Näärisokk”, “Mu isamaa on minu arm”. Viimasena
nimetatud laul on loodud Lydia Koidula tekstile.
8.a) Leia piltidelt see eesti helilooja ja koorijuht, kellest on jutt.
Kirjuta pildi alla tema ees- ja perekonnanimi.

……………………….

……………………………………

…………………………..

8.b) Kes on teised piltidel kujutatud heliloojad? Kirjuta vastava pildi alla ees- ja perekonnanimi.

9p

5

9. Vali loetelust piltidel kujutatud pillidele õiged nimetused.
Kirjuta pilli nimi pildi alla.

pianiino, balalaika, plokkflööt, klavessiin, lõõtspill, süntesaator, kuljused, triangel,
fagott, marakad, tamburiin, ksülofon, metsasarv.

………………………

…………………….....

…………………………

......................................

………………………….

……………………………

…………………………

6

……….....…………………

…………………………………..

10. Vasta küsimustele. Märgi ristiga õige vastus.
5p
1) Millises linnas asub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum?
Tartu

Narva

Tallinn

2) Millest koosneb Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi püsiekspositsioon?
teatridekoratsioonid

teatmeteosed

muusikainstrumendid

3) Kelle nimelist preemiat annab välja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum?
Eduard Tubin

Voldemar Panso

Heino Eller

4) Millise dirigendi 70. sünnipäevale on pühendatud fotonäitus Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis?
Eri Klas

Neeme Järvi

Ants Üleoja

5) Mida tähendab ansambli Hortus Musicus nimi eesti keeles?
”Muusika Aed”

“Kaunis Muusika”

7

“Muusikaline Heli”

Mustandileht

8

