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Sügiskooli on oodatud nii eesti kui vene keelt emakeelena 
kõnelevad lapsed.
Osalejad jaotatakse õppetööks väikerühmadesse (2- 5 last ühes 
rühmas) lähtuvalt nende vaimsest vanusest ja füüsilisest 
võimekusest. 

Külastame Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakooli muuseumi, käime 
iga päev õues, ujumas ja spordisaalis, õpime, kuulame-vaatame 
O.Lutsu poolt kirjutatud lugusid, mängime ning toetame igati laste 
loovat arengut. 

Lapsi toitlustatakse neli korda päevas. Vajadusel on tagatud 
meditsiiniline abi. Lapsed majutatakse Kuremaa Külalismaja
2- ja 3-kohalistes tubades. Õppe-ja loovtegevused toimuvad 
kahes lastele kohandatud tegevusruumis.
Ujumine ja sportimine toimuvad Külalismaja kõrval asuvas 
Kuremaa Ujula Spordikeskuses.



Esmaspäev, 22. oktoober - KEVADE

Arutelud ja õppimine teemadel:  
Aastaajad vahelduvad. Loeme aastarõngaid. Minu oma aeg. 

Lisaks :
Loeme, kuulame  ja vaatame O.Lutsu „Kevadet“
 
11.00 - 12.00  Laste vastuvõtmine Kuremaal

                       majutamine, kerge eine

12.30  -  Sügiskooli pidulik avamine, 

                       sügiskooli hommikulaulu ja õhtulaulu

                       õppimine, tutvumine kodukorraga,  ühine laagrilipu valmistamine (nööbimosaiik)

13.00  -           Õppetegevused

14.00  - Lõunasöök

14.30  -  Jalutuskäik - tutvumine ümbrusega 

15.30  -  Vaikne tund - O.Lutsu „Kevade“ kuulamine

16.30  -   Sportlik tund võimlas (jalgpall ja ringmängud)

17.30  -           Vaba mäng /filmitund „Kevade“

18.00  -  Õhtusöök

18.30  -           Loovad tegevused- Aastaratta valmistamine

20.30  -  Õhtune amps ja õhtulaul

21.00  - Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks

21.30  -  Õhtujutt - Mauri Kunnase „ Ööaeg“ 

22.00  -           Öörahu



Teisipäev, 23. oktoober - SUVI

Arutelud ja õppimine teemadel:  
Kui pikk on üks tund? Kui pikk on üks minut? Mitut masti kellad. Aja võtmine.

Lisaks: Loeme, kuulame  ja vaatame O.Lutsu „Suve“ 

                                            
09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine,

              voodite korrastus, hommikulaul

10.00  -  Hommikusöök

10.30  -  Õppetegevused 

12.00  -  Ujumine

14.00  - Lõunasöök

14.30  -  Väike järvematk

15.30  -  Vaikne tund - O.Lutsu „Suvi“ kuulamine

16.30  -   Sportlik tund võimlas (saalihoki ja jooksuvõistlus)

17.30  -           Vaba mäng /filmitund „Suvi“

18.00  -  Õhtusöök

18.30  -           Loovad tegevused - Kella valmistamine, Kellakaardi mäng.

20.30  -  Õhtune amps ja õhtulaul

21.00  - Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks

21.30  -  Õhtujutt - Mauri Kunnase „ Ööaeg“ jätkub.

22.00  -           Öörahu



Kolmapäev, 24. oktoober - NUKITSAMEES

Arutelud ja õppimine teemadel:  
Tähtpäevad. Nädala plaani koostamine. Tööpäeviku koostamine. Kuude kulg kalendris. 
Sügiskooli laste sünnipäevad.

Lisaks: Loeme, kuulame  ja vaatame O.Lutsu „Nukitsamees“

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine,

              voodite korrastus, hommikulaul

10.00  -  Hommikusöök

10.30  -  Õppetegevused 

12.00  -  Ujumine

14.00  - Lõunasöök

14.30  -  Vaikne tund lastekirjanduse saatel

15.30  -  Väljasõit Palamusele

18.00  -  Õhtusöök

18.30  -  Pallimängud spordisaalis

19.30  - Loovad tegevused - Nukitsamehe valmistamine.

20.30  -  Õhtune amps ja õhtulaul

21.00  - Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks

21.30  -  Õhtujutt - Mauri Kunnase „ Ööaeg“ jätkub.

22.00  -           Öörahu



Neljapäev, 25. oktoober - KAPSAPEA

Arutelud ja õppimine teemadel:  
Sõidugraafikud. Väljumisajad. Ühe päeva seigad. Koolipäev.

Lisaks: Loeme, kuulame ja mängime O. Lutsu „Kapsapead“

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine,

              voodite korrastus, hommikulaul

10.00  -  Hommikusöök

10.30  -  Õppetegevused 

12.00  -  Ujumine

14.00  - Lõunasöök

14.30  -  Orienteerumismäng

15.30  -  Vaikne tund - O.Lutsu „Kapsapea“ kuulamine

16.30  -   Sportlik tund võimlas (teatevõistlused, ringmängud)

17.30  -           Vaba mäng

18.00  -  Õhtusöök

18.30  -           Laste loovetendus „Kapsapea“

19.00  -  Snäksid ja Nukitsamehe disko

21.00  - Ettevalmistused magamaminekuks

21.30  -  Õhtujutt - Mauri Kunnase „ Ööaeg“ jätkub.

22.00  -           Öörahu



Reede, 26. oktoober – OSKAR LUTS

Arutelud ja õppimine teemadel: 
Olevik ja minevik. Aastad ja sajandid. Robotajamasin ja Mamma kell. 

Lisaks: Oskar Luts, tema elu ja raamatud.

09.00  -  Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine,

              voodite korrastus, hommikulaul

10.00  -  Hommikusöök

10.30  -  Sügiskooli eksam. Tunnistuste kätteandmine. Ühisfoto tegemine.

12.00  -  Ujumine

14.00  - Lõunasöök

14.30  -  Reisikoti pakkimine, tubade korrastamine

15.30  -  Hüvastijätt ja koduteele asumine.



Lisainfo  ja registreerumine: 

Kevadkooli maksumus ühe osaleja kohta on 430 eurot, millest kohalik 
omavalitsus  tasub võimalusel põhiosa 390  eurot ja lapsevanem 
omaosalustasu 40 eurot.

Tallinna raske puudega laste eest tasub põhiosa maksumuse 390 eurot 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada järgmised 
andmed e-mailile  tarmo@nirk.eu:
osaleja nimi, isikukood, osalejale määratud puude aste ja info seoses 
puudega, rehabilitatsiooniplaani number ja kehtivuse aeg; välja kirjutatud 
ravimid ja nende võtmise kord; tegelik elukoha aadress ja sissekirjutuse 
aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja 
meiliaadress); kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt; 
perearsti nimi ja kontakt .
Palume ühtlasi teavitada, kas Teie laps võib basseinis ujumas käia? Selle 
võimaluse kasutamise korral palume lapsele kaasa panna ujumisriided, 
kummijalatsid ujulasse ja võimalusel ujumismüts.
Ühtlasi palume teada anda, kas soovite omaosaluse arvet e-maili või posti 
teel.
Palume teha eelregistreerumine hiljemalt 19. oktoobril 2012.
Registreerunutele väljastatakse e-maili või posti teel omaosaluse arve.
Arve tasumise lõpptähtaeg on 20.oktoober 2012. Ülekandes palume ära 
märkida arve number ja osaleja nimi.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda: 

Tarmo Tamm: Sügiskooli registreerumine, transport, toitlustamine

e-mail: tarmo@nirk.eu

Sirle Truuts: Sügiskooliga seonduvad arved, e-mail: finants@nirk.eu

Ave  Kalmus:  osaleja  tervisliku  seisundi,  toimetulekuga  ja  tegevustega 

seonduv, e-mail: ave@nirk.eu

RÕÕMSA KOHTUMISENI!


