SÕNAD JA TEOD

EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI SEPTEMBER 2018 NR 9/81

Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala
tehtud tööd algusest lõpuni. Kg 3,11
Septembri juhtsalm Koguja raamatust suunab meie mõtted Jumala loomistööle ja inimese suhtele Looja ja looduga. Juba Piibli
esimestel lehekülgedel kinnitab Looja oma päevatööd lõpetades ja hinnates, et see oli hea. Tõsi, selle töö täiuslikkuses oleme
ilmselt ka ise korduvalt veendunud, vaadates kaunil suvepäeval mererannal päikeseloojangust punaseks värvunud taevast või
siis uudistades kargel talvehommikul mantli varrukale langenud lumehelvest.
Tõenäoliselt on ka iga inimene heitnud vahel pilgu tähistaeva poole ja mõtisklenud, mis on tähtede taga. Neil hetkedel, püüdes
vaadata nähtava taha, tunneme sõnulseletamatut igatsust, tunnetame oma südamesse pandud igavikku. Samas oleme tundnud oma mõistmise piiratust. Kogenud, kuidas Jumalale ja Tema tööle mõeldes jääb palju meie silmale varjatuks ja mõistusele
haaramatuks.
Tänapäeval räägitakse palju elukestvast õppimisest. Muutuvas maailmas vajame toimetulekuks ju kogu aeg uusi teadmisi ja oskusi. Oleme taibanud, et kuigi oleme koolis käinud ja tarkust kogunud, ei tea me veel kõike algusest lõpuni. Sama kehtib ka meie
vaimuliku kasvamise kohta. Meie mõistmine Jumalast ja tema tööst ning loomingust ei lõpe leerikooliga. Nii saame ka algaval
sügisel pakkuda oma koguduse juures mitmeid võimalusi, mis mõeldud just ühiseks vaimulikuks kasvamiseks. Seda nii lastele,
noortele, kui täiskasvanutele. Olgu selleks loengusari, rekollekstiooni õhtud, kirikukool, minutid Piibliga vms. Võtkem aega ajalike mõtete kõrval mõtiskleda ka ajatute teemade üle, sest igaühe meie südames on igavik, mis vajab ja ootab hoolt ja hoolitsust.

Diakon Meelis Holsting

5.–17. augustini toimus Kuke talukompleksis Harjumaal Kaarli Kooli õpetajate
suveseminar. Päeva alustati koguduse
majas, kus joodi ühine hommikukohv ja
kuulati Grete Arro loengut õppimise õppimisest: kuidas õppida, mis on head ja
halvad meetodid ning kuidas inimese aju
teadmisi talletab. Seejärel võeti suund
Kuke tallu, kus seminariprogramm jätkus
meediakoolitustega. Õhtul said õpetajad
läbi lõbusate mängude ja jalgpalli suurvõistluse vaatamise üksteisega lähemalt
tutvuda.
Neljapäeva hommikul jätkus seminari töine osa kooli arengukava redigeerimisega
ja õppeaasta plaani paika panemisega.
Töö “kiire ja korralik” ning kui lõunasöök
söödud, matkasid õpetajad Tuhala Kaarli
kirikusse, kus tutvuti meie kiriku väikese
nimekaimuga. Mõned õpetajad jalutasid
ka kaugemale, kohalikku loomaaeda,
aga endi arvates eksootilisi või põnevaid
isendeid nad sealt ei leidnud. Tagasi talu
poole sammudes otsustati üle vaadata
ka teele jääv Virulase koobas. Kuuldavasti asub Eesti pikim koobas ühe kurja
tädi talumaa kõrval, nii et koopa leidmine
võib osutuda omamoodi ekstreemseks.
Mõned õpetajad otsisid koobast, teised
kurja tädi, aga lõpuks ei leidnud suurem
seltskond mitte kumbagi. Enamik pöördusid tagasi tallu ja usinamad jätkasid
otsinguid. Nagu vanasõnagi ütleb, kes
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Kaarli Kooli õpetajate suveseminar

Neljapäeva hommikupalvusel
otsib see leiab. Kuigi sageli (ka antud
olukorras) võivad otsingud võtta rohkem
aega kui reaalselt kannatlikkust jätkub.
Neljapäeva õhtuprogrammi esimene
pool oli lasteaiaõpetajate sisustada.
Mängud osutusid menukaks ja laulud
kummitavaks. Lasteaiaõpetajad said hea
ülevaate, mis töötab ja mis on nii keeruline, et ajab isegi pedagoogi aju krussi.
Õhtu lõpuks peeti üks hoogne ja ülikoomiline rahvalaulude ringmäng ja tutvuti
Mari-Ann Oviiri eestvedamisel Godly
Play piiblilugude jutustamise meetodiga.

Unetumaid õpetajaid ootas hilisõhtul veel
saun.
Reedel läks tõeline töömaraton lahti.
Pärast hommikusööki suunduti Tuhala
Kaarli koguduse majja, kus tegeleti konkreetselt eesseisvat õppeaastat puudutavaga nii, et “ajud suitsesid”. Kuna siinkirjutaja aju hakkab tolle reedese päeva
peale mõeldes uuesti tossama, lõpetab
ta tolle ürituse meenutamise praeguseks
ära ja soovib kõigile õpetajatele ning
Kaarli Kooli lastele head algavat õppeaastat!

Kevin Kirs

Suvine kontsertreis sakslastega Soome

KONTSERTKOOR alustab 3. septembril kell 18.00.
Proovid toimuvad esmaspäeviti 18.00-21.00
Uutel lauljatel võtta koorijuhiga ühendust.
KAMMERKOOR CANORUS alustab 5. septembril.
Uutel soovijatel katsetele tulekuks
võtta ühendust dirigendiga.

Fotod : Sulev Kivastik

NAISKOORi laulupeo koor alustab proovidega
6. septembril kell 17.30.
20. septembril kell 17.30 alustame nendega,
kes ei osale laulupeokooris.
Kõikidesse häälerühmadesse ootame
uusi lauljaid. Soovijail võtta ühendust
dirigent Kersti Petermanniga
5146341 või kersti.petermann@gmail.com.
Võib ka samal päeval kohale tulla.
6. augustil 2018 kohtusid Kaarli kirikus EELK Kirikumuusika
Liidu koorijuhtide-organistide segakoor KOSK 27 lauljaga ja
Hannoveri kirikuringkonna projektkoor “Koruso sen nomo“ 34
lauljaga. Kokku moodustus Eesti-Soome kontsertreisiks loodud projektkoor.
Alustasime ühisprooviga Kaarli kirikus juba hommikul, millele
järgnes õhtul kontsert. Dirigentideks olid Riho Ridbeck ja Lothar Mohn, organist oli Tuuliki Jürjo. Esitamisele tulid iseseisvad
kavad sakslastelt ja meilt ning kahekoorilood. 8-häälsed kahekoorilood nõudsid ka kontserdi keskel mitu korda koorilauljate
ümberpaigutust.
Järgmisel varahommikul alustasime kahe bussiga sõitu sadamasse, et anda järgnevad kontserdid juba Soomes. Kontserdid olid erinevatel päevadel Helsingi Saksa kirikus, Tampere
Toomkirikus ja Ylojärve kirikus.
Ööbimised ja majutused olid erinevates laagrikeskustes, kus
oli imeline loodus ja soe järvevesi. Õhtusöögid lõppesid ühislaulude ja palvega.
Kuna kõikidele kontsertidele eelnesid päeval pikad proovid,
siis seetõttu oli reis pingeline ja väsitav. Tagasisõit möödus aga
bussis kiiresti, kuna loeti ette kogu koori ajalugu.
Koju saabusime rahulolevatena õnnestunud kooslaulmistest.
Järgmist KOSK-koori laulmist on võimalik kuulata 13. oktoobril
Tallinna Toomkirikus Kirikumuusika Liidu 25. aastapäeval.

KOSK koori rõõmsad lauljad Lea Nebukat ja Marika Kahar
EELKs koostatakse uut lauluraamatut, mis ilmub aastal
2025. Lauluraamatukomisjon palub koguduste liikmete
ja teiste huviliste nõu lauluraamatu koostamisel. Et anda
teada oma ootustest uuele lauluraamatule vastake palun
küsimustikule internetiaadressil
http://www.ankeet.ee/a/damuwo.
Ankeedi täitmine võtab aega ca 20 minutit.
Kellel ei ole võimalik vastata Internetis, võib ankeeti küsida
oma koguduse vaimulikult või trükkida selle välja aadressilt
www.eelk.ee/kysimustik.
Vastused, mis ankeedist laekuvad on lauluraamatu
koostamisel oluliseks sisendiks. Tulemusi tutvustatakse
Lauluraamatukonverentsil 26.–27. oktoobril.
Info konverentsi kohta ja registreerimine aadressil
http://www.eelk.ee/km_konverents/.

KORAALIKOOR alustab uut hooaega väljasõiduga Läänemaale
6. septembril. Sõidame välja kell 9 hommikul, tagasi jõuame
umbes kell 17. Külastame Ridalat, Martnat, Lääne-Nigulat.
Ootame kõiki, kes soovivad meiega kaasa tulla, et kirikuid
näha ja üheskoos pisut laulda!
4. oktoobril koguneme kell 13 koguduse majas
KAARLI NOORTEANSAMBEL
alustab 10. septembril kell 16.30. Harjutusajad toimuvad
esmaspeviti kell 16.30-18.00
Plaan on osavõtta 2019. aasta juubelilaulupeost
Uued lauljad on teretulnud! Kontakt: Maarian Lend.
Kõikide kooride proovid toimuvad kogudusemajas.

ILMIKUTE KOOLITUS toimub 26. septembril pärast

kolmapäevast missat.

Jumalateenistuse raamistik võimaldab kõigil koguduseliikmetel kaasa teenida. Ka Kaarli koguduse jumalateenistustel teenivad kaasa ilmikliikmed.
Tahame seda võimalust pakkuda paljudele.
Oodatud on kõik, kes soovivad missadel ja
palvustel kaasa teenida.
Registreerida kuni 15. septembrini kevin.kirs@eelk.ee
Iga kuu 1. esmaspäeval toimub kiriku keldris

rekollektsioon “Kuidas elame Kristuses?”
Alustame 3. septembril kell 18.00
Rekollektsioon, teisiti öeldes enese kogumine,
enesekaemus. See annab võimaluse vaadata enese
sisse, ja paremini mõista maailma. Aitab leida vastuseid,
mida peaks eneses muutma, et Kristusele ja tema
õpetusele lähemal olla ja kasvada Kristuse poole. See
on hea võimalus vaimulikult kasvada ja areneda. Iga
kristlane võiks sellise enesekaemusega tegeleda – see
aitab korrastada oma elu ja arusaamu ja tunnetust meid
ümbritseva suhtes.
Ootan kõiki kord kuus nende teemade üle arutama.
Koguduse õpetaja Jaak Aus

Head noored ja lapsevanemad!
7. septembril kell 18 alustab kiriku keldris
NOORTELEERI KURSUS.
Noorteleer on koht, kus mõtestada elu ja vaimsust enda
ümber ning õppida tundma kirikut ja selle rolli Jumalariigi
töös, aga ka kohtuda nii praeguste kui ka tulevaste
sõpradega ning lihtsalt toredalt aega veeta. Seda kõike
läbi vahvate ühistegevuste, multimeedia ja ohtrate
pannkookidega.
Kursuse raames kohtume kord kuus reedel
kell 18.00 Kaarli kiriku keldrisaalis (kokku 9 korda) ja
kord kuus mõnel muul ajal ühise väljasõidu või ürituse
raames, nagu näiteks Tartu Pauluse kiriku noortepäevade,
Kirikunoorte Talvepäevade jne. Kursus lõpeb mais
matkaga.
Ootame osalema kõiki noori alates 15. eluaastast. Alguses
võib ka kursusega lihtsalt tutvuma tulla ning hiljem
otsustada, kas hakata püsivalt osa võtma või mitte.
Kohtume sügisel!
Reedeste kohtumiste kuupäevad: 7. september, 12.
oktoober, 9. november, 7. detsember, 11. jaanuar, 15.
veebruar; 15. märts; 12. aprill; 17. mai.

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD
Head 1993., 2003. ja 2013. aastal Kaarli koguduses
leeris käinud koguduseliikmed!
Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid,
kelle kõrval istusid, mida tundides räägiti, milline oli
leeripäeval ilm või millised Sinu emotsioonid?
Huvitav, kuidas kogudusel täna läheb?
Mis on jäänud samaks, mis on muutunud?

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL
19. september – 09. detsember 2018

Kursus on pigem arutlev ja annab võimaluse kuuldu üle
mõtteid vahetada ning neid üheskoos analüüsida.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti
mõned korrad kuus. Kolmapäevased tunnid algavad kell
18.00 ja kestavad kuni 2 tundi. Laupäevased leeritunnid on
ajaliselt pikemad.
Tunniga alustame kell 10 hommikul ja lõpetame kella 14–15
ajal pärastlõunal. Pühapäevastel leeritundidel saadakse kokku
esimese jumalateenistuse lõppemise järel 1–1,5 tunniks.
Laupäevastes leeritundides käsitletakse ristiusule olulisi
teemasid, nagu mis on usk ja keda/mida uskuda? Kes on
Jumal ja kas Tema juhib inimese elu? Miks peaksime olema
ristitud ja mis tähendus on ristiinimese elus armulaual? Kuidas
õigesti ja hästi elada? Miks on maailmas kurjus ja kannatus?
Mis saab pärast surma?
Üks põhjusi, miks laupäevased leeritunnid on pikemad, on
kindlasti seegi, et üheskoos uut päeva värske olemisega
alustades haarame me tervikut rohkem ja paremini kui
teeksime seda nädalasises leeritunnis, millega alustame
pärast seljataha jäänud pikka tööpäeva.
Lisandväärtus on seegi, et laupäevased leeritunnid ei möödu
ainult niinimetatud “kuiva” loengut kuulates, vaid toimuvad
pigem just vabamas õhkkonnas, kuhu lisaks olulistele
teemadele mahuvad ka kohvipausid ja vabamas vormis
mõttevahetused.
K 19.09 Leerikooli algus
L 29.09 Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Patt. Eetika
K 10.10 Piibel
L 20.10 Usutunnistus, sakramendid
K 24.10 Pühitsemised, õnnistamised
L 03.11 Palve, õnnistet elu kristlasena
K 14.11 Kirikulugu
L 24.11 Kokkuvõte, külaline
P 02.12 Harjutus
P 09.12 Leeriõnnistamine

Leeri võivad tulla kõik, kellel selleks soovi ja tahtmist,
ei pea olema eelnevalt ristitud ja kirikuga seotud.
Julgustame leeritundidest vabakuulajana osa võtma ka
neid, kel leerikool juba selja taga,
aga soovivad teadmisi värskendada.

Registreerimine: kaarlikogudus.ee/leerikool

Oled oodatud pühapäeval

16. septembril 2018 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse,
et üheskoos meenutada möödunut ning
lootusrikkalt vaadata tulevikku.

26. augustil tähistasime nende leeriaastapäeva, kel
konfirmatsioonist möödas 50 ja rohkem aastat.
Fotol koguduse õpetaja Jaak Aus ja diakon Saima Sellak-Martinson
koos tähtpäevalistega.
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Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt
12. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

SEPTEMBER KIRIKUS...
TÄNULIKKUS - Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema
heategu. Ps 103:2
P 02. september kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 03. september kell 13.00 Missa
T 04. september kell 17.30 Muusikaõhtu “Walckeri oreli renessanss”
Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 05. september kell 17.30 Missa
JUMALA HOOLITSUS - Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema
peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 09. september kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 10. september kell 13.00 Missa
T 11. september kell 17.30 Muusikaõhtu “Walckeri oreli renessanss”
Stefan Madrzak – orel (Saksamaa). Sissepääs vaba.
K 12. september kell 17.30 Missa
JEESUS ANNAB ELU - Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on
evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P 16. september kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 17. september kell 13.00 Missa
T 18. september kell 17.30 Muusikaõhtu “Walckeri oreli renessanss”
Triin-Eliis Süld – sopran, Triin Ella – mezzosopran, Niina Murdvee – viiul, Piret
Aidulo – orel. SIssepääs vaba.
K 19. september kell 17.30 Missa
KRISTLASE VABADUS - See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie
usk. 1Jh 5:4c
P 23. september kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 24. september kell 13.00 Missa
T 25. september kell 18.00 Muusikaõhtu “Walckeri oreli renessanss”
Eesti orelimuusika 21. sajandil. Kadri Ploompuu, Kristel Aer, Toomas Trass,
Tuuliki Jürjo, Piret Aidulo. Sissepääs vaba.
K 26. september kell 17.30 Missa
SUURIM KÄSK - See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab
Jumalat, armastagu ka oma venda. 1Jh 4:21
P 30. september kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa

LÕIKUSTÄNUPÜHA, 14. OKTOOBER
kell 10.00 Missa
kell 11.30–13.30 Lõikustänupüha laat
kell 12.30 Tänupalvus Walckeri oreli renoveerimise lõppemise puhul
Kaarli kiriku oreliremondi valmimise puhuks kirjutas Toomas Trass uue teose
“Orelisümfoonia psalmidega”, mis tuleb tänupalvusel esiettekandele koos
koguduse kontserkoori ja kammerkoor Canorusega.

Diakooniatöö
Iganejapäevane toolivõimlemine
saab hoo sisse 13.septembril kell 11
koguduse majas.
Seenioride klubi 19. septembril kell 14
koguduse majas.

PIIBLITUNNID
Piiblitunnid alustavad 2. oktoobril.
Kohtume teisipäeviti kell 14
kogudusemajas.
Huvilised on oodatud!
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

MINUTID PÜHAKIRJAGA
Kohtume alates 3. oktoobrist pärast
missat kiriku keldris, et koos mõtiskleda
jooksva nädala pühakirja tekstide üle.

LOENGUSARI
alustab 2. oktoobril kell 18.30
kogudusemajas.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:
Swedbank EE452200221057033689

MUUSIKASTUUDIO PILLIÕPE
Klaver. Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse improviseerima erinevates stiilides. Õpilased
saavad mängida ka ansamblites nii omavahel kui õpetajaga.
Lisaks tundidele toimuvad mitmed esinemised.
Õpetajad Piia Härmson ja Karolina Žukova.Tunnid 1–2 korda
nädalas 45 minutit. Hind: 1 individuaaltund 19€.
Plokkflööt. Flöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast
muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi
arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja
soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks
harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets. Tunnid 1–2 korda nädalas 45 minutit. Hind: 1 individuaaltund 19€.
Flööt. Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt
õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest
ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja
võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets. Tunnid 1–2 korda nädalas 45 minutit. Hind: 1 individuaaltund 19€.
Kitarr. Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja
muusikaõpe ning kitarritehnikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akordid ja sõrmitsemine ning
hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu nii sooloesituses, kui ka ansamblis.
Õpetajad Hendrik Soon ja Teet Velling
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2–3 last korraga) või individuaaltunnina. Hind: 1 paaristund 15€. 1 grupitund (alates 3
lapsest) 12€. Individuaaltund 19€.
Viiul, Suzuki meetodi alusel. Viiulitunnid toimuvad kaks korda
nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga.
Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel
pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka
noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja
musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki
Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist
lugeda www.suzukimuusika.ee
Õpetaja Riina Lõhmus. Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Tunni pikkus 30 minutit.
Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel
kella 13–17-ni kokkuleppel õpetajaga. Hind: 1 individuaaltund
ja 1 grupitund nädalas, 90 € kuus (8 tundi).
Karmoška. Karmoška on viimasel ajal saanud populaarseks pilliks nii pärimusmuusika kontsertidel kui ka erinevatel tantsupidudel. Pilli on oma väikese mõõdu tõttu hea kõikjale kaasa võtta ning kuna pill võimaldab mängida nii minooris, kui mažooris,
pakus see ka mitmeid mänguvõimalusi. Kui tahaksid osata
akordionit, aga see tundub liiga keeruline, on karmožka sinu
pill. Akordioniga on sarnane see, et ühe nupu all olenemata
lõõtsa mängusuunast on 1 heli (lõõtspillil näitkes on lõõtsa kokku lükates ühe nupu all 1 heli, aga lõõtsa lahku tõmmates juba
sama nupu all hoopis teine noot). Karmoška võib olla lõbus
peohing või hoopis nukker igatseja, mis viib sind kuhugi kau-

gusse (meenutagem “Sinist vagunit” ja Genat ning Potsatajat).
See on pisike pill, aga suure hingega ning vajadusel ka valju
häälega. Kursuse jooksul omandab õpilane erinevaid mängutehnikaid ning suudab mängida eriilmelisi lugusid eri tempodes
nii tantsuks kui kuulamiseks.
Tunnis osalemine eeldab A-karmoška olemasolu. Õpetaja Astrid Nõlvak. Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist
tundi järjest (2x45 min). Grupitunnis 6 last. Hind: 2 grupitundi
nädalas, 80 € kuus (8 tundi)
Väikekannel. Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika
juurde ja pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab
kasutada laulude saatmisel, sellega saab mängida õrnasid
lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse
umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise
mängutehnikaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme
selgeks põhiakordid ning õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem teada kanneldest üldse
ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid ning erinevaid
kandletüüpe.
Õpetaja Astrid Nõlvak. Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2x45 min). Grupitunnis 10 last. Hind: 2
grupitundi nädalas, 48 € kuus (8 tundi)
Löökriistad. Pakume võmalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löökriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock
bändides. Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast
eluaastast.
Õpetaja Hans Kristjan Pikani. Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina või individuaaltunnina. Hind: 1 paaristund 15€. 1 grupitund (alates 3 lapsest) 12€. Individuaaltund 19€.
Soololaul
Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle
arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö
eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist
eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.
Õpetaja Jana Abzalon ja Liivi Põldmäe.Tunnid 1 korda nädalas
45 minutit. Hind: 1 individuaaltund 19€.
Ansamblimäng
Pakume järgmisel aastal pilliõppe õpilastele võimalust õppida ansamblimängu. Ansamblimäng on koosmängu vorm, mis
sobib erinevate võimete ja mängutasemega õpilasele. Koosmusitseerimine annab kollektiivse töö kogemuse, õpetab arvestama partneriga. Ansamblimängu saab praktiseerida iga
saadet vajava instrumendiga, samuti erinevate koosseisudega ansamblites. Ansamblimäng soodustab loovuse arengut ja
muusikalise väljenduse julgust. Oluline on kuulmise järgi mängimine, transponeerimine, improviseerimine.
Õpetaja Teet Velling. Tunnid 1 kord kahe nädala jooksul rühmatunnina. Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja
lapsevanemaga. Hind: 1 grupitund 12€.
Solfedžo. Solfedžo toetab otseselt lapse pilliõpinguid. Tunnis
tutvub laps süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga.
Õpime nooti lugema ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti
arendame muusikalist kuulmist, intoneerimise puhtust ning
laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab lapse muusikaline
silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla loov, kasvab huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.
Õpetaja Kaili Tšernov.Tund 1 kord nädalas.Kohustuslik kõigile
pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, soovi korral ka 1. õppeaastast. Hind 25€ perioodis (7 tundi).

KAARLI HUVIKOOLI RINGID LASTEAIALE
KIRIKUKOOL. Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie
koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme
järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta.  Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole
kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes
Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse
vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub
asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid.   Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku
kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka
kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning
neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.
Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15
aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku
väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.
MUDILASTE MUUSIKARING. Mudilaste muusikaring ootab 3 aastaseid lapsi laulma, liikuma ja pilli mängima! Koos laulame toredaid lastelaule ning mängime liikumis- ja laulumänge. Teeme
tutvust kehapilliga ning erinevate rütmipillidega. Pöörame tähelepanu muusika kuulamisele ning loovliikumisele, mille kaudu
avastame muusikamaalima, et seda läbi väikeste esinemiste
ka teistega jagada. Läbi muusikaliste tegevuste areneb mälu,
esinemisjulgus, suhtlemisoskus ning muusikaline eneseväljendusoskus.
Tunnid esmaspäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12) kell 16.00–
16.35. Muusikaringi juhendab Kaili Tšernov. Soovitav annetus
29€ perioodis (7 nädalat). Esimene tund toimub 10. september
kell 16.00
MUDILASKOOR. Mudilaskoor annab võimaluse 4–7 aastastele
poistele ja tüdrukutele koos laulda, mängida, liikuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi erinevate mänguliste tegevuste arendame nii rütmitunnet kui ka viisitaju.
Lisaks laulmistele Kaarli koguduses (advendikontsert, EV aastapäev, emadepäeva jumalateenistus), oleme osalenud ka
praostkonna suurematel muusikaüritustel (vaimulik laulupäev
ning lastekooride kontsert). 2015. aasta suvel osalesime vaimulikul laulupeol Tartus.
Tunnid toimuvad teisipäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4) kell 16.00–16.45. Mudilaskoori juhendab Kaili Tšernov.
Soovitav annetus 29 € perioodis (7 nädalat). Esimene tund toimub 11. septembril kell 16.00
LIIKUMISRINGID. Väikese inimese arengus on väga oluline õppida tunnetama oma keha ja luua positiivne harjumus aktiivseks elustiiliks. Üldfüüsiline võimlemine sobib nii poistele kui
tüdrukutele. Harjutused arendavad painduvust, koordinatsiooni
ja rütmitunnet, parandavad rühti õpetavad lõdvestuma. Tunnis
kasutatavad erinevad põnevad abivahendid muudavad selle
mitmekesiseks ja lõbusaks mänguks. Suurematega harjutatakse ka erinevaid pallimänge ja tehakse tutvust kergejõustiku
elementidega.
Ootame 2–7 aastaseid poisse ja tüdrukuid. Tunnid: 4–7 aastased: neljapäeviti kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 17.00–
17.45. 2–3 aastased: teisipäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12)
kell 16.00–16.30
Liikumisringi juhendab Mari-Ann Oviir. Soovitav annetus 29€
perioodis (7 nädalat). Esimene tund toimub 11. september kell
16.00 ja 13. september kell 17.00

CAPOEIRA Capoeira on Brasiilia võitluskunst, mis ühendab
endas elemente tantsust, akrobaatikast, mängust, seda kõik
Brasiilia rahvusmuusika saatel. See on täiuslik sümbioos jõust,
rütmist ja osavusest! Capoeira on trenn nii kehale, kui hingele. See arendab mitte ainult tugevust, vastupidavust ja reaktsiooni kiirust, vaid ka rütmitunnetust, distsipliini ja enesekindlust. Treeningu ajal on võimalik ka mängida muusikariistu ja
õpida portugali keelt.
Capoeira tunnid toimuvad kolmapäeviti Kaarli Kooli võimlas
(Toompuiestee 4) kell 16.15–17.00 või (kell 17.15–18.00)
Capoeirat juhendab professionaalne treener Carlos Bastos
Portugalist. Soovitav annetus 29€ perioodis (7 nädalat).
Esimene tund 12. septembril kell 16.15
ROOTSI KEELE RING. Rootsi keel ei ole mitte ainult tore keel, aga
ka väga kasulik keel, mis tuleb kasuks suhtlemisel terves Põhjalas ning võimaldab tulevikus omandada mitmekesist haridust.
Ringis hakatakse kasutama keeleküblusmeetodit ehk siis räägitakse ainult rootsi keeles. Isegi kui lapsed alguses aru ei saa,
hakkavad nad üsna varsti aru saamaJ. Me laulame, mängime
ja räägime rootsi keeles. Ükskõik milline keeleline ettevalmistus ja kõik rahvused on teretulnud.
Ootame rootsi keele ringi 3–6 aastaseid poisse ja tüdrukuid.
Tunnid toimuvad esmaspäeviti Kaarli lasteaia ruumides (Toompuiestee 4) kell 16.00–16.45. Rootsi keele ringi juhendab Kristel Kääramees. Soovitav annetus 32 eurot perioodis (7 nädalat). Esimene tund 10. septembril kell 16.00
KÄSITÖÖRING. Ühise meisterdamise käigus valmivad laste endi
kunstiteosed. Kasutame paberit, värvi, savi, klaasi, vilti, puitu
jne ning palju erinevaid tehnikaid. Pöörame tähelepanu materjalide taaskasutusele. Samuti ärgitame lapsi käsitööringis
saadud ideid ja oskusi kodus kasutama. Rõõm oma kätega
tehtust on alati suur! Ootame käsitööringi 4–7 aastaseid poisse
ja tüdrukuid. Tunnid toimuvad neljapäeviti Kaarli maja lasteaia
ruumides kell 16.00–17.30. Juhendaja Helen Treier.
Soovitav annetus 37€perioodis (7 nädalat).
Esimene tund toimub 13. september kell 16.00
MUDILASTE LOOVUSRING
Loovus annab lapsele võimaluse ennast paremini väljendada,
loominguliselt mõelda ja kujutlusvõimet kasutada. Lapse loovusele tähelepanu pöörates suurendame tema avatust uutele
ideedele ja kogemustele ning tagame positiivse enesehinnangu kujunemise. Arendame loovust läbi käelise tegevuse, kasutades erinevaid materjale - saame teada, mis krabiseb, mis
sahiseb, mis on käes pehme või mis tundub väiksele sõrmele
kare. Voolime, kleebime, värvime, meisterdame ning mängime
erinevaid loovusmänge. Eesmärgiks ei ole tulemus, vaid ühine
tegutsemisrõõm.
Loovusring on mõeldud 3–4 aastastele lastele.Tunnid toimuvad
kolmapäeviti Koidu majas (Koidu 12) kell 16.15–16.45
Juhendaja Eva Maksimova. Soovitav annetus 37€ perioodis (7
nädalat). Esimene tund toimub 12. september kell 16.15
BALLETIRING. Kaarli Lasteaia balletiring jätkab ka sel hooajal. Ootame balletiringi pilvekeste ja õunakeste rühma tüdrukuid. Tunnid toimuvad Kaarli maja suures saalis esmaspäeviti
ja reedeti kell 16.15–17.00. Balletiringi juhendab Irina Pähn,
kes on suurte kogemustega balletiõpetaja.
Õppemaks on 38 € kuus. Esimene tund on 10. septembril kell
16.15. Registreerimiseks kirjutage lapse nimi, vanus ja rühma
nimi: tantsupooning@gmail.com. Balletiringi kohta lisa info tel:
5143591
Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, flööti, plokkflööti ja löökpille alates
6. eluaastast.

KAARLI HUVIKOOLI RINGID KOOLILE:
KIRIKUKOOL. Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie
koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme
järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta.  Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole
kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes
Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse
vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub
asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid.   Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku
kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka
kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning
neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.
Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15
aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku
väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.
SOOLOLAUL. Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega
ja hääle arendamisest huvitatud 7–14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida
häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.
Õpetaja Liivi Põldmäe.ja Jana Abzalon. Tunnid 1 korda nädalas
45 minutit. Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja
lapsevanemaga.Hind: 1 individuaaltund 19€.
DRAAMARING. Teater on mäng. Puhas mäng. Ja kes oskavad
veel paremini mängida kui lapsed! Läbi mängu me õpime ja
areneme. Teatriringis õpime, kuidas märgata teisi ja kuidas
teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid
ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Läbi rõõmu ja mängu saavad meist paremad inimesed!
Draamaringi on oodatud IV, V ja VI klassi lapsed. Igas perioodis
toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Draamaring toimub reedeti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15–16.15. Juhendab näitleja Lauli Otsar, kes on
lõpetanud Lavakunstikooli 2016 aastal ja töötab Kuressaare
Linnateatris. Ta on loonud kursusekaaslastega Teater KELMi.
Hind: 35€ periood (7 tundi); Esimene tund 14. septembril kell
15.15
LEGO-ROBOOTIKA. Robootikatundides tegeleme põhiliselt Lego
WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, programmeerime,
õpime tundma mootorite ja andurite kasutamist erinevate praktiliste ülesannete täitmise käigus. Robotite programmeerimisel
kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid.
Lego-robootikasse on oodatud II, III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Lego-robootika toimub kolmapäeviti Kaarli Kooli ruumides
(Toompuiestee 4) algajatele kell 15.15–16.15 ja edasijõudnutele kell 16.15–17.15. Juhendab Marika Reinmets, robootikaõpetaja, Tartu Ülikooli informaatika doktorant.
Hind: 39 € periood (7 tundi);Esimene tund 12. septembril kell
15.15 ja kell 16.15
KUNSTIRING. Kaarli Kooli KUNSTIRINGi TEEMA (esimene poolaasta): 100 aastat Eesti kunsti – Eesti 100 aastane kunst.
Seome 2 lähtekohta: Eesti 100 aastane kunst + meid ümbritsev
sügis ja tema rikkalik värvipalett.

Eesmärk: anda (kunstihuvilistele) lastele ülevaade Eesti kunstist läbi sajandi. Õpetada märkama erisust (ja analüüsima) nii
eri (ajastute) kunstistiilides kui (eri aastaaegade) värvides meie
ümber. Märksõnad: Muutumine – areng. Jäävad väärtused.
Sel aastal sai Eesti 100 aastaseks. Vaatame, millne on olnud
eesti kunst sellae aja jooksul – õpime nägema erinevust eelmise sajandi alguse ja tänapäeva visuaalse keele vahel. Esimesel veerandil keskendume just maalikunstile: Igast kümnendist
valime (valin) ühe kunstniku (kokku 10 vahemikus 1918–2018)
laps (või grupp) saab “oma kunstniku”, kelle töid (ja elu uurida). Arutleme – võrdleme.
Vaatleme ka sügisvärve looduses, õpime nägema, tunnetama
ja vaatlema värve oma ümber, nende erinevust kevade, suve
ja talve värvidest.
Inspireerituna (valitud) kunstnikust ja tema maalist (stiil, teema,
lugu) maalime (kas iga laps eraldi või gruppidena – sõltub laste
arvust :)) ühe sügisvärvides pildi.
Kunstiringi on oodatud II, III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Kunstiring toimub kolmapäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15–16.15. Kunstiringi juhendab Tiina Porgand. Hind: 39 € periood (7 tundi); Esimene tund 12. septembril
kell 15.15
MALE. Male mängimiseks ei ole vaja osta kallist varustust ega
teha suuri investeeringuid. Vaja on vaid malelauda, nuppe ja
saada aru mängureeglitest.
Maleringis õpime male strateegiat ja keskendume nuppude
käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. Selleks, et
osaleda maleringis, ei pea oskama käike ja olema enne malet
õppinud.
Maleringi on oodatud III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Malering toimub teisipäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15
Ringi juhendab Joosep Grents. Hind: 35 € periood (7 tundi);
Esimene tund 11. september kell 15.15
JUHUU-spordiklubi. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega
60 minutit.
IDLA-VÕIMLEMISRÜHM. Treeningule oodatakse III kuni VI klassi
tüdrukuid või “Idla pallitüdrukuid”. Siin omandatakse “Kahepallitüdruku tase”. Õpetatakse inimkeha loomulikule liikumisele baseeruvat esteetilist kehakooli. Enamus harjutusvarast omandatakse saatemuusikaga, peamiste liikumisoskuste (kõnd/jooks)
kasutamisel. Tõstetakse esile iga võimleja isikupära, loovus ja
koostööoskus. Rühm esindab Kaarli Kooli ja Idla Eesti Seltsi
võimlemisüritustel. Esinetakse Eesti Koolispordiliidu võimlemisfestivalil ja kooli vabalaval. Tehakse koostööd “Idla tüdrukutega” Tallinna Reaalkoolist. Arendatakse edasi eelmisel hooajal
omandatud lindikava. Selle võimlemisrühma liikmetel on õigus
kanda Idla Eesti Seltsi logoga särki. Treener kasutab Ernst Idla
klassikalist ja moderniseeritud metoodikat, harjutusvara ja saatemuusikat.
Idla-võimlemistreeningule on oodatud III, IV, V ja VI klassi tüdrukud.
Idla võimlemistunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti kell 15.15–16.45 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4)
Juhendab võimlemistreener Kai Randrüüt (EEVL 5. kutsetase,
Idla mentor). Hind: 35€ periood (7 tundi); Esimene tund 10.
septembril kell 15.15
IDLA mänguring tüdrukutele
Selles ringis õpitakse võimlema läbi mängu, fantaasia ja koostöö. Pusitakse koordinatsiooni arendavate palliharjutuste kallal, et saavutada auväärne “Pallitüdruku” nimetus. Saab palju
joosta, turnida ja naerda, samas ka rahuneda ning mõtiskleda.
Õpitakse selgeks “Idla laste liikumisetüüdid”. Õppetsükli viimane tund on peredele-sõpradele avatud ühismängimiseks ja

omandatud oskuste demonstratsiooniks. Treener kasutab klassikalist ja moderniseeritud Ernst Idla-metoodikat, harjutusvara
ja saatemuusikat.
Võimlemistreeningutele on oodatud I ja II klassi tüdrukud.
Võimlemistunnid toimuvad esmaspäeviti Kaarli Kooli võimlas
(Toompuiestee 4) kell 13.45–14.45 Juhendab võimlemistreener Kai Randrüüt (EEVL 5. kutsetase, Idla mentor). Hind: 35 €
periood (7 tundi); Esimene tund 10. septembril kell 13.45
PALLIMÄNGURING. Pallimängud on emotsionaalsed ja põnevad
mängud, mis parandavad reaktsiooni, vastupidavust, jõudu,
täpsust ja osavust (jalg-, võrk-, korv-, pesa-, rahvastepall jm)
Pallimänguringis saad mängida vahvaid mänge ja teha toredaid harjutusi ning loomulikult mängida palli. Õpid, kuidas palliga joosta, palli peatada ja kaaslasele sööta, kuidas palli väravasse lüüa või korvi visata. Samuti teeme selgeks lihtsamad
pallimängureeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii,
et saaksime palli mängida.
Pallimänguringi on oodatud nii poisid kui tüdrukud (IV kuni VI
klass).
Pallimänguring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 15.45–16.45. Pallimänguringi juhendab Joonas
Meister. Hind: 35€ periood (7 tundi); Esimene tund 13. septembril kell 15.30
JALGPALLIRING. Jalgpalliringi on oodatud nii poisid kui tüdrukud
(I kuni III klass). Jalgpall on emotsionaalne ja põnev mäng, mis
parandab liikumist, kordinatsiooni, arendab oskusi, koostööd,
suhtlemist, otsustusvõimet. Jalgpalliringis saad mängida vahvaid mänge ja teha toredaid harjutusi ning loomulikult mängida
jalgpalli. Õpid, kuidas palliga joosta, nii et see püsiks jala juures. Õpid, kuidas palli peatada ja kaaslasele sööta, kuidas palli
väravasse lüüa. Samuti teeme selgeks lihtsamad jalgpallireeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii, et saaksime
jalgpalli mängida. Jalgpall teeb sind vastupidavaks, kiireks ja
osavaks.
Jalgpalliring toimub reedeti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee
4) kell 15.15–16.15. Jalgpalliringi juhendab Taavi Tikerpalu.
Hind: 35 € periood (7 tundi); Esimene tund 14. septembril kell
15.15
CAPOEIRA. Capoeira on Brasiilia võitluskunst, mis ühendab
endas elemente tantsust, akrobaatikast, mängust, seda kõik
Brasiilia rahvusmuusika saatel. See on täiuslik sümbioos jõust,
rütmist ja osavusest! Capoeira on trenn nii kehale, kui hingele. See arendab mitte ainult tugevust, vastupidavust ja reaktsiooni kiirust, vaid ka rütmitunnetust, distsipliini ja enesekindlust. Treeningu ajal on võimalik ka mängida muusikariistu ja
õpida portugali keelt. Tunnid toimuvad I ja II kooliastmele eraldi.
Capoeira tunnid esimesele kooliastmele toimuvad kolmapäeviti
kell 15.15–16.15 ja teisele kooliastmele kell 16.15–17.15 Kaarli
Kooli võimlas (Toompuiestee 4)
(Juhul, kui komplekteerub ühe rühma jagu lapsi, toimub ühine
tund kell 15.15–16.15)
Capoeirat juhendab professionaalne treener Carlos Bastos
Portugalist. Hind: 35€ periood (7 tundi); Esimene tund 12. septembril kell 15.15
MODERNTANTS. Huvi korral avame moderntantsu trenni II kooliastamele. Kui oled huviline anna palun märkuJ
MAAHOKI. Maailma kolme suurima tegelejate arvuga spordialade hulka kuulub jalg- ja võrkpalli järel maahoki, millel täitub
Pekingi Olümpiamängudel 100 aastat olümpiamängude kava
kuulumisest. Selle välisilmas populaarse, kuid Eestis vähetuntud aga on tegeletud ka Eestis. Esimest korda eelmise sajandi
viiekümnendate teisel poolel ning uuesti aastal 2004 kui kohtuti
Helsingis Soome B-koondisega. Eestis on moodustatud ala
eestvedamiseks Eesti Maahokiliit, mis on alates 2006. aasta
sügisest nii Euroopa kui ülemaailmse föderatsiooni liige. Selle
aasta kevadel sai koostöös Saue Gümnaasiumiga katsetatud

ka kooli kehalise kasvatuse tundides maahoki harjutamist ning
mängimist. Maahokit võib tinglikult jagada kaheks mänguks:
sisehoki (inglise keeles - indoor, mängitakse käsipalli väljakul)
ning välihoki (inglise keeles - outdoor, platsi suurus 91X 55 m
on natuke väiksem jalgpalliväljakust).
Huvi korral alustame maahoki treeningutega Kaarli Koolis.
Ants Jürman Eesti Maahokiliit.
AHAA-klubi. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit. Klubi toimub esmaspäeviti kell 15.30–16.30 Kaarli koolis
vanuses I–III klass, soovi korral vanemad ka.
Tunnid toimuvad erinevatele klassidele erladi. Kui registreerujaid on vähem, siis toimub ühendatud klubi kõikidele klassidele.
Aeg võib periooditi olla pisut erinev (sõltuvalt juhendaja võimalustest), püüame siiski nii palju kui võimalik hoida esialgset
toimumisaega.
Iga perioodi kohta antakse enne ka täpsemat infot.
Maksumus: ~ 39€t ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).
Teemad:
I periood 01. september - 20. oktoober 2018 MALE
Male mängimiseks ei ole vaja osta kallist varustust ega teha
suuri investeeringuid. Vaja on vaid malelauda, nuppe ja saada
aru mängureeglitest.
Maleringis õpime male strateegiat ja keskendume nuppude
käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. Selleks, et
osaleda maleringis, ei pea oskama käike ja olema enne malet
õppinud. Juhendaja JOOSEP GRENTS.
II periood 29. oktoober - 20. detsember 2018 PUUTÖÖ
III periood 07. jaanuar – 22. veebruar 2019 FILMIRING
IV periood 04. märts – 18. aprill 2019 MÕTTEMÄNGUD
V periood 29. aprill – 11. juuni 2019 LOODUSTEADUSED
OHOO-klubi. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit. Klubi toimub neljapäeviti koguduse maja väikeses saalis
kell 15.30–16.30 vanuses I–III klass.
Maksumus: ~ 39€ ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).
Teemad:
I periood 01. september - 20. oktoober 2018 LOOVLIIKUMINE
Kursusel avastame tantsu ja tantsu loomise maailma läbi liikumismängude ja -harjutuste. Lapsed saavad kogeda liikumisrõõmu, avastada ennast läbi liikumiste loomise ning suhelda
kaaslastega läbi koos liikumise. Areneb teadlikkus kehast ja kehalistest võimalustest. Areneb oskus viibida kaaslastega ühes
ruumis, teda jälgida, temaga arvestada, teda hoida. Läbi ise
liikumise loomise ja esitamise arenevad eneseväljendusoskus
ja - julgus. Läbi tantsulise liikumise arenevad aja- ja ruumitaju
ning rütmitunne. Tutvume võimlemisega, võimlemise vahenditega ja kasutame neid erinevates mängudes. Märksõnad meie
seitsme kohtumise vältel: liikumisrõõm, mäng, kujude ja neist
tantsu loomine, partnerlus, tasakaal, täpsus, rütmid, lastele
omased liikumised.
Juhendaja LAURABELL KABRITS
II periood 29. oktoober – 20. detsember 2018 NÄITEKUNST
III periood 07. jaanuar – 22. veebruar 2019 Nukuteatriring “Igal
asjal on hing”
IV periood 04. märts – 18. aprill 2019 KÄSITÖÖ
V periood 29. aprill – 11. juuni 2019 PÄRIMUSTANTS
Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit,
viiulit, väikekannelt, karmoškat, flööti, plokkflööti, löökpille,
soololaulu, ansamblimängu ja solfedžot alates 6 eluaastast.
Kui tunnete huvi, küsige täpsustavat infot!
Ringidesse registreerimine kuni 07. septembrini, vabade kohtade
olemasolul ka hiljem.
Registreerimine aadressil: kaarlike@eelk.ee

