
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Laulustuudio Sinilill 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, õpilase soovi korral rohkem 

Maht tundides: 4 tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel 

Õppevormid ja meetodid: õppetund, esinemised, osavõtt lauluvõistlustest 

Vastuvõtutingimused: kõik soovijad vanuses 1-6 eluaastat, alates 7. eluaastast ansambli 

rühma eelnevad katsed 

Õppevaldkond: muusika ja kunst 

Lisaained: - 

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus 

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Õppe-kasvatuslikuks eesmärgiks on soodustada väikelapse igakülgset arengut läbi laulu, 

rütmi, liikumise, pillimängu ja muusika kuulamise. 

Muusikaline areng toimub aktiivse musitseerimise käigus. Muusikatunnis pakutakse arengu 

võimalust kõikidele lastele, arvestades muusikalise arengu erisusi. Diferentseerimine toimub 

rühmatöö vormis, kus pakutakse lasterühma jõukohasusest lähtuvalt arendavaid ülesandeid.  

Laste vanuselistest iseärasustest lähtuvalt on tunni tegevus tihedalt seotud mänguliste 

elementidega.  

Tähtis osa lapse arengus muusikatunnis on ka liikumisel, mis aitab muusikat tunnetada ja 

mõista. Enamrakendatavad liikumise liigid tegevustes on: rütmiline liikumine, laulumäng ja 

tants. 

Muusikaliste tegeluste mõjul arenevad lapse kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, 

loovus, mälu, enda mina tunnetamine, millele toetub kogu lapse vaimne areng. 

 

III Õppetöö sisu 

1-2. aastased lapsed on tundides koos lapsevanemaga, Vanemate abil tehakse erinevaid 

rütmiharjutusi, liigutakse erinevates rütmides, lauldakse ja mängitakse. Last laulu saatel 

mängitades toetatakse emotsionaalset, keelelist ja motoorset arengut ning pannakse alus 

muusikaarmastusele. 

Alates 3. eluaastast viibivad lapsed tunnis ilma vanemateta, harjutatakse iseseisvust, toime 

tulemist erinevate rütmipillidega, laulude ja tantsudega. 

Laste vanuselistest iseärasustest lähtuvalt on tunni tegevus tihedalt seotud mänguliste 

elementidega. Muusikalisi mänge mängides toimub lapse muusikaline areng, lisaks 

tähelepanu ja kontsentratsioonivõime areng ning teistega arvestamise oskus. 

Tundide üks osa on ka pillimäng, mis annab võimalused muusikapaladele ja lauludele lisada 

kaasmängu: 

 Rütmilised liigutused (plaksutamine, sõrmenipsud, trampimine jne) 

 Saated rütmipillidel ja plaatpillidel 

 Meloodiapillide kaasamine 

Väga suure tähtsusega on repertuaari valik – selle abil on võimalik mõjutada lapse 

tundemaailma. Arvestatakse kõikide lastega, kelle laululised võimed on ka 

tagasihoidlikumad, pakkudes võimetekohast tegevust ning järjepidevalt arendades.  

Repertuaar: 

 Sügislaulud 

 Talvelaulud 



 Jõululaulud 

 Kevadlaulud 

 laulud emadele ja vanaemadele 

 lisaks aastaringselt palju toredaid lastelaule 

Võtakse osa kontsertidest, kus on kõigil võrdne võimalus esinemiseks. 

 

IV Oodatavad õpitulemused 

1-2 aastased: 

Lastel  on arenenud rütmitaju, nad oskavad kasutada mahedakõlalisi rütmipille. Neid 

käsitsedes on suurenenud laste käteosavus ja koordinatsioon. Lapsed oskavad  liikuda eri 

karakteritega muusika saatel ja on omandanud ka mõned lihtsamad lastelaulud. Oskavad 

imiteerida erinevaid loomi, linde ja tunnevad ära nende karakterid. 

 

3-4 aastased: 

Lapsed on omandanud antud laulurepertuaari, oskavad liikuda erineva muusika saatel. 

Oskavad tantsida õpitud tantse. Võtavad osa kõikidest esinemistest. Julgevad laulda ka üksi. 

  

5-6 aastased ja ansambel: 

Oskavad musitseerida iseseisvalt, on omandanud antud repertuaari. Julgevad olla vabad ja 

katsetavad. Oskavad käsitseda rütmipille vabalt ja saata laule rütmipillidel. 

Võtavad osa kontsertidest, omandades esinemisjulguse. Tublimad laulusolistid võtavad osa 

lauluvõistlustest ja konkurssidest. 

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Lapsi tunnustatakse ja julgustatakse igas tunnis ja tegevuses. Vesteldakse ja antakse pidevalt 

tagasisidet lapsevanematele. 

Maksimaalselt võetakse osa esinemistest, mis on innustuseks lastele. Tublimad pääsevad 

lavale üksinda esinema, samas on kõikidel lastel esinemistes oluline roll. Kõik lapsed 

väärivad ja saavad kiitust. 

 

 

 


