
NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike 
erivajadustega lastele) reg. Nr 80314341, korraldab koostöös Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Harjumaa kohalike omavalitsustega

Tallinnas, Mai tn.4 (Nõmme raudteejaama juures)

 päevase hoiuga NIRK SÜGISKOOLI
raske ja sügava puudega Tallinna ja Harjumaa 

lastele ja noortele 
vanuses 6-18 

teemal

„ NUKITSAMEES“

                        



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. 

Sügiskooli on planeeritud õppetegevused aja ka kella 
õpetamiseks väikerühmas, trükikoja ja Lastekirjanduse Keskuse 
külastus ning laste vaimset, loovat ja füüsilist arengut toetavad 
tegevused mängulises vormis.

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas. Vajadusel on tagatud 
meditsiiniline abi. Lastele on kohandatud mängu-, õppe- ja 
puhkeruumid. Õppekäigud linnas väikebussiga.

Sügiskoolis käimiseks saab Tallinna piires kasutada tellitud 
transporti, mis võtab hommikuti lapsed peale kokkulepitud 
peatusest Tallinna piires ja viib õhtuti tagasi lapsevanemaga 
kokku lepitud peatusesse. Palume transpordisoovi korral võtta 
Sügiskooli registreerides ühendust NIRK MTÜ esindajaga ja 
selgitada ühiselt välja kodule kõige lähem võimalik peatus.



Sügiskooli päevad on planeeritud järgmiselt:

Esmaspäev, 22. oktoober – Nukitsamehe laul „Päikeseratas“

Arutelud teemal:  Aasta,aastaajad, kuud, nädal, päev.  Aastaajad vahelduvad. 

Lisaks : Kuulame  ja vaatame O.Lutsu „Nukitsameest“ , Nukitsamehe päeval laulu 
laulmine.

7.30  Bussi väljumine esimesest peatusest
8.30  Bussi orienteeruv saabumine

 Hommikusöök
9.00  Hommikuring, tutvumine ja vanade sõprade tervitamine. Sügiskooli laulu 

õppimine.
9.15  Õppetöö väikerühmades päeva teemadel.
11.00  Õuesolek . Olenevalt ilmast kas jalutamine või õuemängud.
13.00  Lõuna
13.30  „Nukitsamehe“ filmi vaatamine.
14.30  Situatsioonimäng  „Iti ja Kusti metsas“
15.00  „Nukitsamehe“ ettelugemine
15.30  Õhtuoode
15.45  Päeva kokkuvõte, õhtulaul, kojumineku ettevalmistus.
16.00  Kojusõit



Teisipäev, 23. oktoober – Nukitsamehe „Vitsalaul“

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

Lisaks: õppekäik Lastekirjanduse Keskusesse,  Nukitsamehe päevalaulu laulmine

7.30  Bussi väljumine esimesest peatusest
8.30  Bussi orienteeruv saabumine

 Hommikusöök
9.00  Hommikuring  ja Sügiskooli  laul.
9.15  Õppetöö väikerühmades päeva teemadel.“ Nukitsamehe“  ettelugemine.
11.00   Loovad tegevused- Kella valmistamine, Kellakaardi mäng.

12.00  Õuesolek . Olenevalt ilmast kas jalutamine või õuemängud.
13.00  Lõuna
13.30  Õppekäik Lastekirjanduse Keskusesse 

15.30  Õhtuoode
15.45  Päeva lõpetamine, õhtulaul, kojumineku ettevalmistus
16.00  Kojusõit



Kolmapäev, 24. oktoober – Nukitsamehe „Valulaul“

Arutelud ja õppimine teemadel:  
Tähtpäevad. Kuude kulg kalendris.Rahvakalender. Sügiskooli laste sünnipäevad.

Lisaks: vaatame filmi  „Nukitsamees“, Nukitsamehe päevalaulu laulmine

7.30  Bussi väljumine esimesest peatusest
8.30  Bussi orienteeruv saabumine

 Hommikusöök
9.00  Hommikuring  ja Sügiskooli  laul.
9.15  Õppetöö väikerühmades päeva teemadel.
10.30  Loovtegevus - Nukitsamehe valmistamine
11.30  Õuemängud
13.00  Lõuna
13.30  Vaatame filmi  „Nukitsamees“  ja joonistame.
14.30  Jalutuskäik
15.30  Oode
15.45  Päeva lõpetamine, õhtulaul, kojumineku ettevalmistus
16.00  Kojusõit



Neljapäev, 25. oktoober - Nukitsamehe „Rahalaul“

Arutelud ja õppimine teemadel:   
Sõidugraafikud. Koolipäeva pikkus. Tööpäeva pikkus. Tööpäevad ja puhkepäevad, 
puhkus.

Lisaks: trükikoja külastus, hommikudisko ja ringmängud

7.30  Bussi väljumine esimesest peatusest
8.30  Bussi orienteeruv saabumine

 Hommikusöök
9.00  Hommikuring  ja Sügiskooli  laul.
9.15  Õppetöö väikerühmades päeva teemadel.
10.15  Loovtegevus - Kusti valmistamine
11.00  Hommikudisko ja ringmängud
12.00  Jalutuskäik või õuemängud.
13.00  Lõuna
13.30  Loovmäng „Bussijaamas ja raudteejaamas“ 
15.00   Väljasõit trükikotta, oode 
15.30  Trükikoja külastus
16.00   Kojusõit  trükikoja juurest



Reede, 26. oktoober – Nukitsamehe Kodulaul

Arutelud ja õppimine teemadel: 
Olevik ja minevik. Eile,täna ja homme.Elukaar. Sünd ja surm.

Lisaks: Oskar Luts ja tema raamatud,  Nukitsamehe päevalaulu laulmine.

7.30  Bussi väljumine esimesest peatusest
8.30  Bussi orienteeruv saabumine

 Hommikusöök
9.00  Hommikuring  ja Sügiskooli  laul.
9.15  Õppetöö väikerühmades päeva teemadel.
11.00  Loovtegevus – Iti valmistamine
12.00  Jalutuskäik või õuemängud.
13.00  Lõuna
13.30  Nukitsamehe viktoriin. Ruumi kaunistamine, võileibade valmistamine, laua 

katmine.
15.00  Sügiskooli lõpupidu ja tunnistuste kätteandmine
15.45   Sügiskooli kokkuvõte.
16.00  Kojusõit



Lisainfo ja registreerumine: 

Sügiskooli maksumus ühe osaleja kohta 270 eurot, millest kohalik 
omavalitsus  tasub võimalusel põhiosa 250  eurot ja lapsevanem 
omaosalustasu 20 eurot.
Tallinna raske ja sügava puuetega laste eest  tasub Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuamet põhiosa sügiskooli maksumusest.

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada 
järgmised andmed e-mailile carmen@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 .

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: 

Carmen Greim: Sügiskooli registreerumine,toitlustamise ja transpordiga 

seonduv info, e-mail: carmen@nirk.eu

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

Ave Kalmus: osaleja tervisliku seisundi, toimetulekuga seonduv, 

e-mail: ave@nirk.eu

RÕÕMSA KOHTUMISENI!


