
 

„PEETER PAANI SEIKLUSED  VAREMURRUS“ 

 NIRK MTÜ suvekool raske ja sügava puudega lastele 

 12.- 16.augustil 2012 Varemurru Puhkekeskuses. 

 

Suvekooli V vahetuse programm, mis on kõigile jõukohane, 

 sest iga laps on milleski parim! 

Nädala lõpuks valmib igal osavõtjal illustreeritud reisipäevik, mis jutustab Peeter Paani  seiklustest 

Varemurrus. Lisaks hulk uusi teadmisi ja kotitäis isevalmistatud varustust Peeter Paani edasimängimiseks 

kodus. 

Peeter kutsub Wendy ning tema kaks venda lapsepõlve kuningriiki Eikunagimaale. Nii algab Peeter Paani 

lugu. Ka meie mängime seda lugu Varemurrus. 

 Ja viimasel suvekooli päeval läheme Eikunagimaalt koju tagasi ja jätame Peeter Paani koos haldjas 

Tinkerbelliga lapsepõlve kuningriiki. 

 

Pühapäev, 12. august 

Päeva teema: Saame tuttavaks Wendy ja tema perega 

Päeva uued teamised:  Inglismaa asukoht, linnad. Inglased, shotlased, iirlased. 

09.00 -  12.00 Saabumine, hommikusöök, majutamine, ühine laagrilipu valmistamine (suletrükk) 

12.00   -  Suvekooli pidulik avamine, suvekooli hommikulaulu ja õhtulaulu esmaettekanne,  

               tutvumine kodukorraga 

12.30  -  Loovmäng rannas – lõkkeaseme valmistamine, pallimänguharjutused, võistlus. 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel J.M. Barrie “Peeter Paan Eikunagimaal“. 



15.00  -  Liikumismängud õues –  ringmängud, õpime kasutama lendavat taldrikut. 

16.30 -   Oode  

17.00  -  Algab nädala reisipäeviku valmistamine – tutvumine näidisega, 

              Kaante valmistamine, 1.lk. kirjutamine/joonistamine. 

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Tutvumislõke, õhtu laulude ja  sõnamängudega 

20.00  -  Õhtune rivistus, õhtulaul, vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks 

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 

Esmaspäev, 13. august 

Päeva teema:  Peeter Paani ja Tinkerbelli  esimene külaskäik. 

Päeva uued teadmised: Huvitavaid fakte Inglismaast, õpime inglise keelseid väljendeid ja laule. 

                                            Haldjad ja võlurid. 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused –   

              Inglise keele tund, lohe valmistamine. 

12.30  -  Loovmängud rannas –  lohe lennutamine rannas, alustame Eikunagimaa ehitust. 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – J.M.Barrie “Peeter Paan Eikunagimaal“. 

15.00  -  Liikumismängud õues – peidetud asjade otsimine. Kuidas end nähtamatuks teha? 

16.30 -   Oode  

17.00  -  Nädala reisipäeviku valmistamine, 2.lk. kirjutamine/joonistamine 

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Laste endi etendus laval “Wendy kohtab Peeter Paani“. 

20.00  -  Õhtune rivistus, õhtulaul, vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks  

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 



Teisipäev, 14. august 

Päeva teema:  Lend Eikunagimaale ja kohtumine kapten Konksiga 

Päeva  uued teadmised: Kas lapsed saavad lennata? Lendamine. Inimene ja lennumasinad.  

                                           Päikene, Kuu ja Kosmos 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused – Pudel- ja paberrakettide valmistamine. 

              Kuidas saada kosmonaudiks? 

12.30  -  Loovmängud rannas – veevõrkpall, jätkame Eikunagimaa ehitust 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – J.M.Barrie “Peeter Paan Eikunagimaal“. 

15.00  -  Liikumismängud õues – mängime kapten Konksi ja Peeter Paani kohtumist. 

16.30 -   Oode  

17.00  -  Nädala reisipäeviku valmistamine, 3.lk. kirjutamine/joonistamine. 

              Valmistame indiaanlaste peakatte. 

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Matk -  Eikunagimaa poiste koopa ja indiaanlaste külastamine. 

20.00  -  Õhtune rivistus, õhtulaul, vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks 

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

Kolmapäev, 15.august  

Päeva teema: Kapten Konks röövib Wendy 

Päeva uued teadmised: Röövimine ja varastamine.  Ellujäämisõpetus. 

                                             Mürkputukad- ja ussid. Dzunglis ellujäämine. Soo ületamine. Kõrbes ellujäämine. 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused – Randmepaelade (sõpruse käevõru,  

              soovide käevõru, ellujäämis-randmepaela) valmistamine.  

                 Mürkputukad- ja ussid. Ellujäämine metsas, soos, dzunglis, kõrbes. 



14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – J.M.Barrie “Peeter Paan Eikunagimaal“. 

15.00  -  Liikumismängud õues – luuremäng 

16.30 -   Oode 

17.00  -  Nädala reisipäeviku valmistamine, 4.lk. kirjutamine/joonistamine 

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Lahkumislõke rannas.  

              Äraarvamismäng/pantomiimiteater. 

20.00  -  Õhtune rivistus, õhtulaul, vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks 

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

Neljapäev, 16.august 

Päeva teema: Wendy ja tema vennad lähevad koju. 

Päeva uued teadmised:  Kus mu sõbrad elavad? Kas neil on õdesid – vendi? Enese tutvustamine. 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused – tutvustame oma kodukohta ja koduseid, 

              kordame nädala jooksul õpitut. 

              Kirjutame/joonistame reisipäeviku viimase lehe ja köidame raamatu ära. 

12.30  -  Liikumismängud rannas – püüdmisharjutused (pall, bumerang, lendav taldrik). 

13.30  -  Suvekooli eksam ja randmepaelte vahetamine. 

 14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Suvekooli lõpuaktus ja ühisfoto tegemine, suvekooli lipu langetamine 

15.30  -  Reisikoti pakkimine, tubade korrastamine 

16.30 -   Oode, vaba mäng  ja hüvastijätt 

 

Uute kohtumisteni! 

 

 


