
Muusika ringitunnid Õpetaja Fred Rõigas

Üldinfo

REGISTREERIMINE KUNI 04.09 fred.roigas@gmail.com
Tunnid toimuvad alates 05.09 Kelmiküla lasteaia ruumides.
Tunde viib läbi muusikaõpetaja Fred Rõigas.
Tunnid toimuvad grupiõppena.
Tunni kestus on 30 minutit.
Osavõtumaks on kuupõhine, sõltumata lapse tundides osalemise arvust.
Tasumine arve alusel kalendrikuu järgselt.
NB! Kelmiküla lasteaia muusikaringid ei kuulu koolituskulude alla, mida eraisik võib
maksustatavast tulust maha arvata, kuna muusikaringe pakkuv OÜ FR Stuudio ei
kuulu õppeasutuste hulka (vaata lähemalt: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-
deklareerimine/koolituskulust).

Pilliring/bänd

Toimumisajad:

Naerulinnud: Teisipäeviti 15.10 – 15.40

Naljaninad: Teisipäeviti 8.50 – 9.20

Rõõmurullid: Teisipäeviti 11.30 – 12.00

Särasilmad: Teisipäeviti 14.30 – 15.00

Pilliring on rühmapõhine ehk ühe rühma lastest koosnev grupp.
Sobib vanusele 3 - 7 aastat. Tund toimub 1x nädalas. Kuutasu 60€.

Õppetöö toimub laste võimekust arvestades. Õppevahendid ehk pillid on lasteaias
olemas. Tunnis tutvume erinevate pillidega: ukulele, löökpillid (djembe, cajon,
trummikomplekt, plaatpillid jm), klaver, el. kitarri ja el. basskitarr. Tutvume lihtsama
noodikirjaga, dünaamikaga, akordide ja rütmidega. Tegeleme komponeerimise ja
improviseerimisega ning loovuse arendamisega. Õppetöö eesmärgiks on arendada
keskendumist, koosmusitseerimist, noodist lugemist ning õppida lihtsamaid lugusid ja
mänguvõtteid. Arendame muusikalisi teadmisi, muusikalist mälu ning meetrumi
tunnetust.

mailto:fred.roigas@gmail.com


Lauluring/ansambel

Toimumisajad:

Naerulinnud: Neljapäeviti 15.10 – 15.40

Naljaninad: Neljapäeviti 8.50 – 9.20

Rõõmurullid: Neljapäeviti 11.30 – 12.00

Särasilmad: Neljapäeviti 13.00 – 13.30

Lauluring on rühmapõhine ehk ühe rühma lastest koosnev grupp.
Sobib vanusele 3 - 7 aastat. Tund toimub 1x nädalas. Kuutasu 30€.

Tundi alustame hääleharjutustega (hääleseadega). Hääleseades tutvume
hingamistehnikaga, proovime erinevaid hääle tekitamisvõimalusi, imiteerime loomi,
linde, autosid jne. Õppetöö eesmärkideks on arendada musikaalsust,
koosmusitseerimist, hääle kasutamisoskust, a’ cappella laulmist. Omandame uut
repertuaari. Arendame muusikalisi teadmisi, muusikalist mälu ning meetrumi
tunnetust.

Klaver

Toimumisajad:

Klaver I Neljapäeviti 13.30 – 14.00

Klaver II Neljapäeviti 14.00 – 14.30

Klaver III Neljapäeviti 14.30 – 15.00

Grupi suurus 4 sama rühma last. Ring avaneb grupi täitumisel.
Eeldab kodus harjutamise võimalust. Sobib vanusele 4-7 aastat. Tund hakkab
toimuma lõuna ajal (13.00 - 15.00 vahemikus) 1x nädalas.
Kuutasu 60€.

Õppetöö toimub laste võimekust arvestades. Õpinguid alustame elektriklaveriga, mis
on lasteaias kohapeal olemas. Klaveriõppes toimub üldine klaveri- ja muusikaõpe,
noodiõpe, koos musitseerimine, õpitakse klaverimängu aluseid. Õppematerjal on
osaliselt õpetaja koostatud, lähtudes laste võimekusest ning arvestades juba varem
väljatöötatud metoodikad (näiteks Reet Lantsoni materjalid). Tunnis tehakse koos
tehnikaharjutusi, tegeleme komponeerimise ja improviseerimisega ning loovuse
arendamisega.



Ukulele

Toimumisaeg:

Esmaspäeviti 11.45 – 12.15

Grupi suurus kuni 4 - 8 sama rühma last. Ring avaneb grupi täituvusel.

Eeldab kodus harjutamise võimalust. Sobib vanusele 4-7 aastat. Tund hakkab

toimuma tõenäoliselt lõuna ajal (13.00 - 15.00 vahemikus) 1x nädalas.

Kuutasu 60€

Ukulele on oma mõõtmetelt väga lapsesõbralik ning meenutab väikest kitarri. 4
nailonkeelt ning väikesed astmevahed on laste sõrmedele sobivad. Ukuleled on
lasteaias kohapeal olemas. Õppetöö eesmärgiks on arendada keskendumist,
koosmusitseerimist, noodist lugemist ning õppida lihtsamaid lugusid ja mänguvõtteid.

E-mail: Fred.Roigas@gmail.com Tel: 55975295

mailto:Fred.Roigas@gmail.com

