Konkurss „Uuenev haridusasutus 2016“
Tallinna Kristiine Lasteaed
Aadress: Rästa põik 3, Tallinn 13425
Telefon: 65 52655; 52 12705
e-mail: kristiinealg@la.tln.edu.ee
kontaktisik: Helle Lumis
Koduleht: https://www.tallinn.ee/est/kristiine-lasteaed/

Teostaja: Kaie Hein- õppealajuhataja, Katre Jaani- muusikaõpetaja, Liis Leppmaarühmaõpetaja.
Tegevuse väärtus: Muusikalis-kunstiline
rahvusvahelise projekti töös.
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Sihtgrupp: Eeskätt meie lasteaia kõik lapsed, lapsevanemad ning kogukond ja partnerid.
Sissejuhatus
Tallinna Kristiine Lasteaial algas uuenduslik periood august 2013a., mil toimus personali
vahetus. Vahetus õppealajuhataja, muusikaõpetaja ja mitu rühmaõpetajat. Muusikaõpetaja tõi
endaga kaasa muusikalide žüsee, õppealajuhataja oskused ja teadmised IKT valdkonnas,
rühmaõpetaja Liis initsiatiivi ja teostusvõime.
2015-2016a. on olnud väga sisutihe nii esinemiste (lasteaia sündmused ja väljaspool
lasteaeda) kui ka lisandunud projekti poolest.
Erinevatesse projektidesse kaasatud partnerid: E.M.A.G., Kaari Sillama Laste Kaunite
Kunstide Kool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Postimees, Eesti
Kaitsevägi, ansambel Põhja- Tallinn, Getter Jaani, Ivar Lett, lastevanemate ansambel
„Vallatud Sellid”, Kristiine LOV, lasteaiad Jugoslaaviast, Bulgaariast, Leedust ja Slovakkiast.
Muusika, õppetöö ja esinemine
Meie lasteaias ei ole muusikatunnis õppimine pealgalt laulude ja tantsude õppimine vaid üks
tervik, mille tulemiks on muusikal, kus muusikaõpetaja leiab igale lapsele võimete kohase
rolli. Nii on lapsele sobiva karakteri leidmisel tõstetud esile lapse tugevused ja eripära koos.
Nt. Ka logopeedilise erivajadusega laps võib olla solist.
Muusikaõpetaja initsiatiivil koostöös rühmaõpetajatega ja lastevanematega on lapsed saanud
esineda nii lasteaias kui ka väga palju väljaspool maja.
17.12.2014a. Eesti Muusikaauhindade galal Nordea Kontserdimajas. Kõige suurem lava, kus
lapsed on esinenud (isad ja lapsed tulevad lavale videos 2min.50s.).
26.05.2015a. Lasteaia maisimman- esineb lastevanemate andambel Vallatud Sellid.
02.06.2015a. Sellide rühma lõpupidu, esineb I.Lett ja üllatuskülalisena lastevanemate
ansambel Vallatud Sellid.
04.06.2015a. Rõõmupallide rühma lõpupidu, esinevad I.Lett ja üllatuskülalisena G. Jaani
11.08.2015a. Stuudios lastelaulu „Oleme teel” lindistamine.
29.10.2015a. Tallinna Heleni Koolis muusikaliga „Saabastega Kass”
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16.12.2015a. Postimees filmimas muusikali „Jõululaps” (esitlus 24.12.2016 Postimehe
kodulehel)
14.-18.12.2015a. Rühmade jõulupeod (3 erinevat muusikali, 12 pidu)
18.12.2015a. Õpetajad näidendiga „Jõulutunne” Tallinna Kristiine Gümnaasiumis
5.-7.02.2016a. Ülevabariigiline Laste ja Noorte Muusikateatrite Festival „Jõululaps”
23.02.2016a. Ühisaktus Eesti Kaitseväe orkestriga Kristiine lasteaias.
28.04. 2016a. „Võluoja” Tallinna Tööstushariduskeskuses.
aprill 2016a. Laulu „Kõikide laps” lindistus ansambliga Põhja- Tallinn
mai 2016a. „Rocca al Mare Maisimman” Eesti Vabaõhumuuseumis
mai 2016a. Tallinna Heleni Koolis muusikaliga „Emadepäev lillekuningriigis”
02-04.05.2016a. Kevadpeod- 12 erinevat minimuusikali.
26. 05. 2016a. „Kristiine lasteaia maisimman”
03.06. 2016a. Rõõmupallide lõpupidu, esineb lastevanemate andambel.
02.06.2016a. Sipsikute lõpupidu esineb I. Lett ja üllatuskülaline
Muusikalis-kunstiline lähenemine on ka kõikides rühmapidudes.
Esinemiskohtade leidmisel on väga suur roll just muusikaõpetajal, kes kaalub läbi kõik
aspektid ja teeb valiku ning peab läbirääkimisi lastevanematega. Koostöö lastevanematega on
väga oluline kostüümide muretsemise osas ning kooskõlastuste saamiseks.
Ka õpetajad ise esinevad kaks korda õppe- aastas lastele etendusega, mille muusikalise osa
planeermimisel on abiks muusikaõpetaja. Näidenditega tutvu siin dets.2015a. (muusikaline
osa kaugusel 1min.40sek) ja siin märts 2016a.
Koostööpartnerite roll on peamiselt lastele esinemisvõimaluste pakkumine ja ei eelda
partnerilt tavapärasest suuremat pingutust, kui esinemiskoha ja publiku olemasolu.
Muusika ja projektitöö
Õpetaja L. Leppmaa ja õppealajuhataja K. Hein hakkasid planeerima rahvusvahelist projekti
nov.2015 peale Hitsa koolituse läbimist. Partnerid leiti veebruaris ja projekt käivitus märts
2016a.
Projekt „Kunst on lipu värvides” teosatmise raames said kokku õpetajad ja mõtlesid välja
erinevad viisid, kuidas tutvustada partneritle Eestimaad. Nii sündisid mängud, töölehed ja
videoesitlused. Laulude ja tantsude kavad lavastas muusikaõpetaja, videomontaaži ja esitluse
tegi õppealajuhataja. Materjalid koostas ja edastas partneritle õpetaja L. Leppmaa.
Videoesitlused on just selle pärast selles projektis meie arvates oluline, et siis saavad partnerid
tantse, laule filmi vaatamise ajal kaasa teha.
Rahvusvahelise projekti partnerid on kaasatud üksteisele oma riigi tutvustavate materjalide
jagamisel. Projektis osalevad meiega kokku viie erineva riigi 3-7aastased lasteaialapsed.
Meie lasteaiast on kasatud projekti kõik 12 rühma lapsed.
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Kokkuvõte
Meie lasteaed on orienteeritud lapse loovuse arendamisele läbi muusika ja kunsti. Muusikaliskunstiline lähenemine on näha ka rühma õppetöös, kus tegevuse sisse lõimitakse nii muusika
kuulamist, laulmist kui ka tantsimist.
Kuna varasemalt on olnud raske rahvusvahelist projekti käivitada, siis leidsime, et alustame
sel õppe-aasal uuesti ja tagasihoidlikumalt e-Twinningu kaudu. Meie projekt ei nõua rahastust
vaid valmisolekut. Projekti lõppedes loodame leida omale parneri Erasmus+ projektile.
Siit ka soovitus teistele projektiga alustajatele- e-Twinnigu kaudu on lihtsam leida
koostööpartnerit välisprojektile. Küll, aga tuleks kindlasti läbida e-Twinningu koolitus.
Muusikalide loomine lastega eeldab õpetajalt loomingulisust ja orienteerumist
muusikaližanris- proovida tasub kindlasti.
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