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TARTU LASTEAED PLOOMIKE
MUUSIKA TEGEVUSKAVA 2020/2021 ÕPPEAASTAL
1.Rühma lühitutvustus
Muusikatunnid toimuvad sellel õppeaastal eraldi rühmade ja koos vanusegruppide kaupa 4-s
grupis 3x nädalas, kestusega 35 minutit. Tegevuskoht: muusikasaal
2.rühm: Mesimummid

16 last

3.rühm: Liblikad

17 last

5.rühm: Lepatriinud

18 last

1.grupp: 2-4a igast rühmast.

Kokku: 11 last + 1 laps (1,4a)

2.grupp: 4-5a igast rühmast.

Kokku: 15 last

3.grupp: 5-6a igast rühmast.

Kokku: 13 last

4.grupp: 6-7aastased (koolieelikud) igast rühmast.

Kokku: 11 last

2.Õppeaasta õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid ja põhimõtted:
Aasta teema: Ploomikesed oleme, mängides me õpime.
Üldeesmärgid:
2-4a:




Laps kuulab tähelepanelikult muusikat ja tunneb sellest rõõmu.
Laps laulab ilmekalt kaasa ja mängib lihtsamaid rütme meetrumis.
Laps oskab tunni lõpus pillid oma kohale tagasi panna.

4-5a:



Laps oskab liikuda vastavalt muusika tempole ja dünaamikale.
Laps tunnetab erinevaid lauluosi ja oskab õiges kohas alustada
pillisaatemänguga.



Laps arvestab lauldes ja pilli mängides kaaslastega – ei ole kaaslasest palju
vaiksem ega valjem.

5-6a:




Laps oskab muusikalisel liikumisel säilitada koordinatsiooni
Laps kuulab mõõtega muusikat, oskab sellest hiljem eakohase sõnavaraga
rääkida.
Laps laulab pingevabalt ja õige kehahoiakuga.

6-7a:




Laps valdab eakohaseid tantsuelemente (põlvetõste, põlvest vetrumine, külg- ja
eesgalopp, hüpaksamm jne)
Laps laulab ilmekalt, kõlava häälega ja saab aru laulu sisust.
Laps tahab kuulata muusikat ja oskab seda seostada ümbritseva eluga.

Laste vanuseline üldkoosseis lasteaias:







1-2a –
2-3a –
3-4a –
4-5a –
5-6a –
6-7a –

1 laps
2 last
9 last
15 last
13 last
11 last

Põhimõtted:



Rühma õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia tegevus- ja õppekava ning rühma
tegevuskava.
Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise kavandamise aluseks on käesoleva õppeaasta
ÜRITUSTE KAVA.

3.Lapse arengu hindamine
Lapse arengu hindamine toimub lapse arengu eeldatavate tulemuste alusel õppeaasta jooksul
jooksvalt. Tagasisidet annan arenguvestluste jaoks.
4.Koostöö lastevanematega
Vajadusel osalen lapsevanemate koosolekul ja võtan osa arenguvestlustest.
Rühmade tegevused
Kuu
September

Oktoober

Tegevused
Mihklipäev – sügisene
õuepidu koos vanematega
(Mihkli terve süda)
Lasteaia sünnipäev
muusikasaalis. Lepatriinude
rühma nukumäng.
Laulupeo muuseumi

Läbiviija
TEL meeskond,
liikumisõpetaja
muusikaõpetaja
Muusikaõpetaja,
rühmaõpetajad.
Lepatriinude rühma õpetajad
Muusikaõpetaja

November

Detsember

Jaanuar
Veebruar

Märts
Aprill

Mai

Juuni

August

külastamine.
Laternapidu
Isadepäeva üritus
muusikasaalis rühmade
kaupa (Mesimummid,
Liblikad, Lepatriinud)
Taaderandi talisted –
Kadripidu?
Rühmade advendiringid
muusikasaalis.
Jõulupeod muusikasaalis
rühmade kaupa.
Personali jõulupidu
Liblikate rühma nukumäng
Sõbrapäeva karneval
muusikasaalis
Eesti Vabariigi 103.
Aastapäevale pühendatud
pidulik kontsert
muusikasaalis
Mesimummide rühma
nukunäidend
Südamekuu kontsert „Laul
teeb rinna rõõmsaks!“
(Solistid, jms; õpetajate
ansambel) muusikasaalis.
Emadepäeva/kevadpeo
tähistamine muusikasaalis
rühmade kaupa.
Koolieelikute lõpupidu
Mängud rühmaruumis ja
õuealal
Mängud rühmaruumis ja
õuealal.

Muusikaõpetaja,
rühmaõpetajad;
Muusikaõpetaja,
rühmaõpetajad.
Rühmaõpetajad,
muusikaõpetaja.
Juhtkond, pedagoogid
Liblikate rühm,
muusikaõpetaja
Lepatriinude rühm,
muusikaõpetaja
Muusikaõpetaja, direktor
Mesimummide rühm,
muusikaõpetaja
TEL meeskond,
muusikaõpetaja
Rühmade meeskonnad,
muusikaõpetaja.
Kõik
Rühmade õpetajad, puhkusel
olevat rühmaõpetajat asendav
õpetaja.
Rühmade õpetajad, puhkusel
olevat rühmaõpetajat asendav
õpetaja.

