
I klassi konsultatsioonitunnid
Pakume võimalust osaleda:

1) pilliõppe-eriala konsultatsioonitundides (neile lastele, kes pole antud pilli varem õppinud);

2) muusikalisi vastuvõtukatseid tutvustavates konsultatsioonitundides.

Konsultatsioonid on tasuta. Kõikidesse konsultatsioonidesse vajalik eelregistreerimine!

PILLIÕPPE-ERIALA KONSULTATSIOONITUNNID

Eriala konsultatsioonitunnis saab teha tutvust pilliõppega ja kogeda erialatunni atmosfääri. Ühe

eriala (pilli) raames pakume võimalust osaleda maksimaalselt kahel kuni 25 minuti pikkusel

konsultatsioonil neil lastel, kes pole varem antud pilliga kokku puutunud. Esimesel eriala

konsultatsioonil osaleb laps ilma vanemateta, teisel korral võimalik osaleda koos vanemaga.

Klaveri eriala konsultatsioonide (õp Marju Roots) ajad:

14. aprill  17.00-19.30

16. aprill  13.00-16.00

20. aprill  17.00-19.30

Klaveri eriala registreerimisvorm:

https://docs.google.com/forms/d/13XdVzMB0v9y8fFbOIS1xIpqxiZLrbf_bm3iTbiRuYwU/edit

Viiuli eriala konsultatsioonide (õp Elo Tepp) ajad :

11. aprill  17.00-19.30

13. aprill  16.00-19.00

14. aprill  17.00-19.30

16. aprill  12.00-16.00

Viiuli eriala registreerimisvorm:

https://docs.google.com/forms/d/1ba5PkN4MRBUzhSSenVoLZEHNV9jc_mybE0wbU8BYLHg/edit

Tšello eriala konsultatsioonid (õp Ardo Västrik) ajad:

9. aprill  12.00-15.00

14. aprill  18.00-20.00

16. aprill  12.00-15.00

Tšello eriala registreerimisvorm:

https://docs.google.com/forms/d/10p7eh-k5K0qbtVZf70hjThjO0OajIUxvsNBTJN_igA8/edit

Muude erialade konsultatsioonide soovijail saata e-kiri tmkk@tmkk.edu.ee, kus märkida millise

eriala(pilli) konsultatsiooni soovitakse.
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MUUSIKALISI KATSEID TUTVUSTAVAD KONSULTATSIOONITUNNID
Konsultatsioonidel tutvustatakse ja viiakse läbi muusikaliste katsetega sarnaseid ülesandeid.

Valmistada ette üks laul vabal valikul, mida laps oskab peast ja esitab ilma saateta (a cappella).

Igale lapsele võimaldame maksimaalselt kaks 15-minutilist individuaalset konsultatsioonitundi.

Konsultatsiooni ajal lapsevanem klassis ei viibi.

Konsultatsioonide kuupäevad ja kellaajad:

5. aprill 15.30-18.30 - õp Reet Paju ja õp Merle Saarep;

12. aprill 15.30-18.30 - õp Reet Paju ja õp Merle Saarep;

19. aprill 15.30-18.30 - õp Reet Paju, õp Merle Saarep ja õp Mall Ney.

Registreerimisvorm muusikaliste katsete konsultatsioonile (avatud 28.02-15.04.2022):

https://docs.google.com/forms/d/1QiCeRH2pIoQBV-S3a-19DAX-cs6jx0M6vIEqBS6vYLI/edit

Haigestumisel või muul põhjusel konsultatsioonist loobumisest palume teatada telefonil

56977075 või tmkk@tmkk.edu.ee.

I klassi vastuvõtukatsete eelteade!

2022/2023. õa I klassi vastuvõtukatsed toimuvad 25. ja 26. aprillil 2022.

Vastuvõtukatsed toimuvad TMKK peahoones Vabaduse pst 130.

Registreerimine toimub TMKK kodulehel sisseastumise keskkonna kaudu 28.02-21.04.2022.

Iga sisseastujaga lepitakse e-kirja teel kokku individuaalne vastuvõtukatsetele tuleku aeg.

Vastuvõtukatse koosneb kahest komponendist:

1) muusikalised katsed- ca 15 min ühele lapsele

2) kooliküpsuskatsed - ca 20 min ühele lapsele

Vastuvõtukatsete järjekord:

1) muusikalised katsed ruumis 44 (I korrusel)

2) kooliküpsuskatsed ruumis 54 (II korrusel)

Laps liigub katsetel ühest ruumist teise (palume lapsevanemal olla saatjaks), katsed toimuvad lapse

jaoks järjest.

Vastuvõtukatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt 9. mail 2022.

NB! Hiljemalt 16. maiks palume saata koolikoha kinnitus täites ära vastuvõtuavalduse järgneva

lingi kaudu (link avaneb 9. mail).

Täiendav info: Marja Jürisson - marja@tmkk.edu.ee, tel 56 915122 ja TMKK üldnumbril 657 6004.
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