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Sihtgrupp: lasteaedade, algklasside, muusikakoolide ja huvikoolide muusikaõpetajad.
Eesmärk: tutvustada äsjailmunud ja väikelastele mõeldud lauliku repertuaari ning
kasutamisvõimalusi muusikatunnis.

selle

Sisu
Kursuse käigus viiakse läbi alushariduse muusikaõpetajatele suunatud õpituba, milles praktiliselt
mängitakse, tantsitakse ja lauldakse läbi laulukogumiku repertuaar koos fonogrammidega CDplaadil "Tuule kodu" (kokku 29 laulu).
Kuna koolituse läbiviija on ka väikelaste kunstiõpetaja, lisanduvad praktilised soovitused pillide
meisterdamiseks ja temaatiliste kunstitööde tegemiseks rühmas. Koolituse käigus valmib
muusikatunnis kasutamiseks mõeldud ise tehtud instrument.
Koolitustelt on võimalik osta nii Kirjastus Koolibri alt välja antud laulikut "Tuule kodu" kui ka
samanimelist CD-plaati.
Õpiväljundid
Kursuse läbinud muusikaõpetaja:
 tunneb kogumikus “Tuule kodu” ilmunud uut repertuaari;
 oskab uut repertuaari loovalt rakendada väikelaste muusikatunnis;
 tunneb temaatiliste kunstitööde tegemise põhimõtteid ja oskab neid rakendada
muusikatunnis.
Täiendusõppe kursus on seotud Kutsestandardi õpetaja tase 6 kompetentsidega: B.2.3. - õppimise
ja arengu toetamine.
Curriculum Vitae
Anna-Maria Vaino (30.06.1972)
Haridus
2007 – 2012
1996 – 2004
1991 – 1995

Tallinna Ülikool, Kunstide instituut, Kunstiõpetaja MA
Tallinna Ülikool, Kultuuriteaduskond, Kunstiõpetaja BA
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Koorijuht, BA

1987 – 1991
1979 – 1987

G.Otsa nim Tallinna Muusikakool, Koorijuht ja muusikaõpetaja
Tallinna 42. Keskkool

Töö
2008 – k.a MTÜ Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio juhataja, klaasikunstnik, kunstiõpetaja
2005 – k.a MTÜ Väike Päike kunsti- ja muusikaõpetaja
2004 – k.a Nabala kunstistuudio juhataja ja kunstiõpetaja
2014 – k.a. Eesti Klaasikunstnike Ühenduse juhatuse liige
Täiendusõppe läbiviimise kogemus
2010 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia alushariduse muusikaõpetajate täiendkoolitusprogrammi
“Lõimitud muusikategevused ja loovuse arendamine” raames läbi viinud kursuse “Muusika ja
kunsti ühendamine loovtegevustes”.
2011 – 2012 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajate
täiendkoolitusprogrammi “Lõimitud muusikategevused ja keeleõpe” raames läbi viinud kursuse
“Kunsti ja muusika ühendamine väikelaste loovtegevustes”.

