
 

Tere tulemast Jana Trink Erakooli laulustuudiosse! 

 

 

  
 

Siin on meie vahvad laululinnud.  

Mõni linnuke tunneb laulupuu oksal ennast hästi koduselt, sest ta on siin aastaid laulnud, 

mõni aga uudistab enne, kui noka lahti teeb. 

Aga kõigi jaoks jätkub ruumi ja kaunis linnulaul teeb päeva rõõmsaks. 

 Igal linnukesel on oma viis: tiu-tiu, tsir-tsirr, vidiit-vidiit... kaunis ja kordumatu. 

 
 

 

Jana Trink Erakooli laulustuudiosse on oodatud lauluhuvilised alates 2 eluaastast kuni 

täiskasvanuteni. Eesmärkideks on arendada laulja muusikalisi võimeid ja oskusi, 

kasvatada esinemisjulgust, et õppija tunneks rõõmu laulust ja muusikast. 

Uuel õppeaastal ootavad lauluhuvilisi ees mitmed põnevad ettevõtmised. Oleme valmis 

võimalikult mugavaks ja paindlikuks töökorralduseks.  Selleks oleme planeerinud 

laulustuudiote tegevusse mõned muudatused, millest lähemalt rühmade ja 

vanuseastmete kaupa. 

 

Meie laulustuudio õpperühmad: 

 

Mudil 0 (2-3-4aastased) laulustuudiosse on oodatud meie kõige nooremad 

muusikahuvilised. Kohtume üks kord nädalas, õppetunni pikkuseks on 30 minutit, lapsega 

võib tunnis kaasas olla ka lapsevanem. Tunnis laulame, kuulame muusikat, mängime, 

tantsime, joonistame või teeme muidki lapse arengut soodustavaid tegevusi. Kui väike 

laulja on juba piisavalt kohanenud ja saab iseseisvalt laulutunnis hakkama, siis soovitame 

võimalikult kiiresti liikuda edasi rühma Mudil 1.  

Mudil 1 (3-4aastased) laulustuudiote tunnid toimuvad 2 korda nädalas, ühe tunni 

pikkuseks on 40 minutit. Mudil 1 stuudiotundides lapsevanemad enam tunnis kaasas ei 

ole. Tunnis tegeleme üldarendavate tegevustega, suur tähelepanu on  musikaalsuse, 

koordinatsiooni ja kõne arendamisel.   

Mudil 2 (5-6aastased, kes järgmisel õppeaastal veel kooli ei lähe) laulustuudiote tunnid 

toimuvad 2 korda nädalas, ühe õppetunni pikkuseks on 45 minutit. Laulustuudios jätkub 

õppekavapõhine tegevus. Terve rühmaga õpitakse mitmeid laule, mille hulgast kujuneb 

välja laulja nn solistilaul. Lahti seletatult tähendab see seda, et kui rühmas on 12 õpilast, 



siis tegelikult õpib laps selgeks 12 lugu ja süvendatult enda loo. Koolieelikud kuuluvad 

sellest õppeaastast alates stuudiokoori. 

Seega ootavad suuremad muudatused ees just koolieelikuid ja põhikooli õpilasi. Kuna 

väga paljud õpilased ja vanemad on huvitatud sellest, et laps saaks osaleda laulupeol, siis 

võtame alates sellest sügisest sihi XIII koolinoorte laulupeo suunas ja moodustame kaks 

stuudiokoori. See aga kindlasti ei tähenda seda, et hakkame ainult laulupeo repertuaari 

õppima! Ees on ootamas palju uusi projekte, hakkame liikuma kõrgetasemeliste 

kooristuudiote suunas. Selle muudatusega seoses avanevad meile paljud 

esinemisvõimalused, küllap saame ka pikematele kontsertreisidele minna.  

Stuudiokoor Primo (itaalia keeles “esimene”, eelkooliealised kuni 3.klass) 

Stuudiokoor Supremo (itaalia keeles “parim”, 4. kuni 8.klass) 

Stuudiokooril on kaks tundi nädalas, ühel päeval eraldi häälerühmades ja teisel 

nädalapäeval kõik häälerühmad koos. Stuudiokooris osalevatel lauljatel on võimalik 

osaleda lisaks kooslaulmisele ka solistiõppe tundides. 

Solistiõpe toimub üks kord nädalas, tunnis on korraga kaks õpilast. Solistiõppe puhul on 

ülioluline, et õpilane osaleb ka stuudiokoori töös, sest korralike tulemuste saavutamiseks 

on vaja regulaarset treeningut ja parajat koormust, häälekujunduslikku tööd, 

harmooniataju ja lavalise esinemise arendamist. Solistide repertuaarivalikul oleme 

paindlikud, võimalikult palju püüame arvestada laulja enda soovidega.  

Täiskasvanute laulustuudio (gümnasistid ja täiskasvanud) 

Solistiõpe, hääleseade täiskasvanutele  (individuaaltunnid) 

 

Õppetöö algab septembris ja lõpeb mais/juunis. Jõulu- ja kevadvaheajal puhkame. Lisaks 

on esinemised ja soovijatele suvised laululaagrid. 

 

Uuest õppeaastast on kogu suhtlus ja õppematerjalid Stuudiumi keskkonnas:  

https://janatrink.ope.ee/ 

 

Stuudium on koolidele loodud veebirakenduste komplekt, mis võimaldab õpetajatel täita 

päevikut, jagada õppematerjale, suhelda õpilaste ja lapsevanematega. 

 

Teave meie kooli tegemistest avaldatakse Jana Trink Erakooli veebilehel 

www.janatrinkerakool.ee , Jana Trink Erakooli Facebook'i lehel, FB-grupis ja Instagramis.   

Laulustuudio info jõuab teieni õpetajalt ja kooli  teadetetahvlilt. Personaalne info 

saadetakse e-posti teel Stuudiumi keskkonnas.  

  

Aastakava õppetundide, esinemiste, konkursside ja laagrite kohta avaldatakse 

kodulehel. Vajadusel teeme seal muudatusi.    

                                                                       

 

Meelespea 

 

• Hilinemine häirib ja lõhub tunni ülesehitust– palun tule tundi alati õigel 

ajal 

• Laulutunnis on telefoni kasutamine, pildistamine ja filmimine keelatud 

• Lauluklassi sisenemine on lubatud ainult laulude vaheajal 

• Noodid ja õppematerjalid on õpilasel alati tunnis kaasas 

 

Antud noodid kogub õpilane oma mappi ja neid ei tohi kuhugi maha unustada. Kui õpilane 

soovib siin koolis õpitud lauludega/antud nootide või fonogrammiga väljaspool kooli 

avalikult esineda, siis tuleb sellest kindlasti eelnevalt õpetajat teavitada. 

Kõik ühe rühma lapsed õpivad koos kõiki laule, laulud vahetuvad ja uusi laule tuleb juurde 

pidevalt. Kui lapsele antakse noot/laulusõnad, siis palume laulusõnad kodus pähe õppida. 

 

 

 

 

https://janatrink.ope.ee/
http://www.janatrinkerakool.ee/


Puudumine 

 

Kui õpilane puudub tunnist mõjuval põhjusel (v.a. haigestumine)on, siis palume kindlasti 

sellest teada anda 24 h enne tunni algust Stuudiumi keskkonnas oma õpetajale 

(https://janatrink.ope.ee) või kooli telefonidel 4431006, 5626 4884.   

Puudutud tundide asemel on võimalik osaleda teistes sama vanuse ja tasemega rühma 

tundides. 

 

Esinemised 

 

Meie stuudiote õpilasi ootab ees mitmeid esinemisi ja konkursse. Kavades on 

esinemisjärjekord alati koostatud minutilise täpsusega. Kui laulja mingil põhjusel ei saa 

esinema tulla, siis palume teatage sellest alati esimesel võimalusel. 

Kui eelmisel õhtul või samal päeval selgub midagi takistavat, siis teatage 

info@janatrinkerakool.ee või 443 1006, 5626 4884.  

 

Pilliõpe  

 

Hea laulmisoskuste juurde kuulub kindlasti ka pillimäng ja nooditundmine. Kui soovite 

lisaks laulmisele õppida ka mingit instrumenti (klaver, kitarr, basskitarr, löökriistad, 

ukulele), siis palun andke sellest teada. Täpsemat infot saab kooli kantseleist.  

 

Fotod ja videosalvestused 

 

Kui olete teinud fotosid või videosalvestusi meie kooli kontsertidel, siis palun jagage neid  

Facebook'i kinnises grupis.  

 

 

https://janatrink.ope.ee/
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