
 

„MOWGLI  SEIKLUSED  VAREMURRUS“ 

NIRK MTÜ suvekool raske ja sügava puudega lastele 

5.- 9. augustil 2012 Varemurru Puhkekeskuses. 

Suvekooli IV vahetuse programm, mis on kõigile jõukohane, 

sest kui kuidagi ei saa, saab  kuidagi ikkagi! 

 

Nädala lõpuks valmib igal osavõtjal oma isiklik reisipäevik, mis jutustab Mowgli  seiklustest Varemurrus 

koos piltsõnastikuga. 

Pühapäev, 5. august 

Päeva teema: Hundipere ja väike Mowgli 

Päeva uued teamised: dzungel,  dzungli loomad ja nende eluviis, inimlapse ja loomalapse kasvamise 

võrdlemine. 

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

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

               tutvumine kodukorraga 

12.30  -  Loovmäng rannas – lõkkeaseme valmistamine, tasakaalu- ja hüppamisharjutused, võistlus. 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel R.Kipling“Mowgli“. 

15.00  -  Liikumismängud õues –  näomaalingute tegemine, fotografeerimine,  

               jäljendamismängud (erinevad loomad). 

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 ringmängudega 

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

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 

Esmaspäev, 6. august 

Päeva teema: Tiiger Shere Khaani ja Mowgli kohtumised 

Päeva uued teadmised: Ellujäämisõpe, põlismetsa seadused ja saladused, dzungli taimed ja ilmastik  

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused –   

              jutustame ellujäämise võimalustest põlismetsades, ilmastikust dzunglis. 

              Dzungliloomade valmistamine (paber, kepid, shabloonid) nukuteatri tarbeks. 

12.30  -  Loovmängud rannas – tiigrilõksu valmistamine, palliviske harjutused,  

              õpime lutsu viskama, võistlus. 

              Õpime laulu “Sest, et olen tiigrikutsu...“ 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – R.Kipling „Mowgli“ 

15.00  -  Liikumismängud õues – individuaalsed ja meeskondlikud 

              osavusvõistlused erinevate vahenditega 

16.30 -   Oode  

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

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Laste endi etendus metsas teemal“Mowgli kohtumine tiigriga“ 

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

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 

 



Teisipäev, 7. august 

Päeva teema:  Ahvid röövivad Mowgli 

Päeva  uued teadmised: Inimesed ja ahvid –erinevused ja sarnasused 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused – jutustame elust Indias, õpime uusi mõisteid,  

              viktoriin, valmistame loomade maske. 

12.30  - Loovmängud rannas – liivale joonistamine, maastikupiltide valmistamine (kividest, 

taimedest, teokarpidest, jne.), pilliroost istumismati valmistamine. 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – R.Kipling “Mowgli“ 

15.00  -  Liikumismängud õues –  õpime keksu mängima, pallimängud 

16.30 -   Oode  

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

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Laste endi etendus metsas teemal „Mowgli ahvide küüsis“  

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

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 

Kolmapäev, 8. august  

Päeva teema: Mowglist saab loomade kuningas 

Päeva uued teadmised: loomariigi seadused ja looduslik tasakaal 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused – ristsõna valmistamine, võistlus; 

              jutustame tasakaalust loodusest, õpime uusi mõisteid. 

              Valmistame rannas kivikirve ja teeme savist nõusid. 

14.00  -  Lõunasöök 



14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel – R.Kipling “Mowgli“ 

15.00  -  Liikumismängud õues – valmistame kivikirve ja läheme piisoneid küttima      

16.30 -   Oode 

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

18.00  -  Õhtusöök 

18.30  -  Lahkumislõke rannas, Laste endi nukuteater paberist loomadega „Mowgli“,  

              Äraarvamisvõistlus - Mis looma/linnu hääl see on? 

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

22.00  -  Õhtujutt ja öörahu 

 

 

Neljapäev, 9. august 

Päeva teema: Mowgli läheb inimeste juurde 

Päeva uued teadmised:  Elu  Indias, India linnad, inimeste riietus, söök, töö, kombed, kodud. 

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

              voodite korrastus, hommikune rivistus 

10.00  -  Hommikusöök 

10.30  -  Hommikulaul ja õppetegevused –räägime elust Indias, kordame nädala jooksul õpitut, 

              kirjutame/joonistame reisipäeviku viimase lehe ja köidame raamatu ära. 

12.30  -  Liikumismängud rannas – võistkondlikud teatevõistlused ja suvekooli eksam. 

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! 

 

 

 


