
Tasuta konsultatsioonitunnid I klassi astujaile 

Pakume võimalust osaleda kaht tüüpi konsultatsioonitundides:  

1) pilliõppe – eriala konsultatsioonitundides (neile lastele, kes pole antud pilli tunnis varem käinud)  

2) muusikalisi vastuvõtukatseid tutvustavates konsultatsioonitundides.  

Eriala konsultatsioonitunnid 

Eriala konsultatsioon pakub võimaluse teha tutvust pilliõppega ja kogeda kooli erialatunni 
atmosfääri. Ühe eriala (pilli) raames pakume võimalust osaleda maksimaalselt kahel 20-minuti 
pikkusel konsultatsioonil neile lastele, kes enne antud pilli tunniga pole varem kokku puutunud. 
Esimesel korral osaleb laps ilma vanemateta, teisel konsultatsioonil võimalus kohal viibida ka 
lapsevanemal.  

Klaveri eriala konsultatsioonide (õp Marju Roots) võimalikud ajad:  

Laupäev, 4. aprill 2020 12.00–15.00 B-215 

Teisipäev, 7. aprill 2020 17.00–19.30 B-215 

Esmaspäev, 13. aprill 2020 17.00–19.30 B-215. 

Viiuli eriala konsultatsioonide (õp Elo Tepp) võimalikud ajad: 

Esmaspäev, 30.märts 9.00–12.00 B-309 

Neljapäev, 2.aprill 17.00–19.30 B-309 

Reede, 3.aprill 9.00–13.00 B-309 

Neljapäev, 9.aprill 17.00–19.30 B-309 

Laupäev, 11.aprill 11.00–14.00 B-309 

Tšello eriala konsultatsioonide ( õp Leho Karin) võimalikud ajad: 

Teisipäev, 7. aprill 2020 kell 10.00–13.00 B-315 

Kolmapäev, 8. aprill 2020 kell 10.00–13.00 B-315 

Muude TMKK-s õpetatavate pillide konsultatsioonide soovijail võtta ühendust õppealajuhataja Marja 
Jürissoniga – marja@tmkk.edu.ee.  

Konsultatsioonitundidesse vajalik eelregistreerimine.  

Online registreerimisvorm: https://forms.gle/M3ageNZdYHHbBjT48 

Soovitud konsultatsioonide arv (üks või kaks korda sama pilli konsultatsiooni ) näidata 
registreerumisvormil. 

Pilli konsultatsiooni registreerimise tähtaeg – hiljemalt 48 tundi enne soovitud konsultatsiooni aega. 



Muusikalisi katseid tutvustavad konsultatsioonitunnid 

esmaspäeval, 30. märtsil 2020 alates 16.00 

kolmapäeval, 8. aprillil 2020 alates 15.30 

teisipäeval, 14. aprillil 2020 alates 15.30 TMKK-s peahoone klassides 73 ja 74 (III korrusel).  

Konsultatsioone viivad läbi õpetajad Reet Paju ja Merle Saarep, 14. aprillil lisaks õp Mall Ney (klassis 
44, I korrusel). 

Konsultatsioonidel tutvustatakse ja tehakse läbi sarnaseid ülesandeid muusikaliste katsetega.  30. 
märtsi ja 8. aprilli konsultatsioonitundides viibib laps ilma vanemateta, korraga on 15-minuti pikkuses 
tunnis kaks last. Lapsevanemal, kelle laps on osalenud varasemates konsultatsioonitundides, on 
teisipäeval, 14.aprillil võimalus koos lapsega tunnis viibida (individuaalsel 10-minutilisel 
konsultatsioonil).  

Konsultatsioonitundidesse vajalik eelregistreerimine.  

Online registreerimisvorm: https://forms.gle/M3ageNZdYHHbBjT48 

Vastavalt soovile on võimalus osaleda ühes, kahes või kolmes  konsultatsioonis. Soovitud 
konsultatsioonide arv näidata registreerumisvormil. 

Pärast registreerimisvormi edastamist võetakse vanemaga e-kirja teel kontakti, et kinnitada 
konsultatsiooni kuupäevad ja leppida kokku konsultatsioonitunni täpne kellaaeg.  

Konsultatsioonile tulekuks valmistada ette üks laul (vabal valikul), mida laps oskab peast ja saab 
esitada ilma saateta (a cappella). 

*** 

Konsultatsioonide registreerimisperiood: 12. veebruar – 9. aprill 2020 

Haigestumisest või muul põhjusel konsultatsiooniajast loobumisest palume kindlasti informeerida tel 
6 576 004 või tmkk@tmkk.edu.ee 

 


