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Eesmärk: erinevate muusikaliste oskuste arendamine mängulisuse kaudu.
Kirjeldus: Mängulisuse kaudu erinevate oskuste arendamine: ilmekas kõne,
diktsioon, rütmi- ja meetrumitunnetus, helikõrguste taju. Muusika esitamise erinevate
viiside tutvustamine (dünaamika, tempo). Laulumängude kaudu laste loovuse
arendamine. Orff-i pillide saate lisamine laulumängudele.
Koolituskursusel tutvustatakse autor Hedi-Kai Pai uuemaid laulumänge, mis on
spetsiaalselt loodud eelpool toodud erinevate võimete arendamiseks. Repertaar on
kasutatav nii lasteaia kui algklasside laste muusikatundides.
Õpiväljundid: Täiendkoolituskursuse läbinu saab kursuselt kaasa muusikatundide
läbiviimiseks mitmekülgse repertuaarivaliku, mis toetab laste sotsiaalset, füüsilist
ning vaimset arengut ning ergutab loovust ja fantaasiat. Kursuse läbinu oskab
analüüsida erinevaid laulumänge – leida õpetamise eesmärgi(d) ja valida õpetamiseks
ealiselt sobivad meetodid. Oskab kasutada õppematerjali loovalt – pakutud ideid edasi
arendada ja kohandada vastavalt õpilaste oskustele ja võimetele. On saanud praktilise
kogemuse luua laulumäng (grupitöö) vastavalt pakutud teemale.
Täiendusõppe kursus on seotud Kutsestandardi õpetaja tase 6 kompetentsidega: B.2.3.
- õppimise ja arengu toetamine.
CV Hedi-Kai Pai
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