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

Tallinnas, Ehitajate tee 82 (Mustamäe Sotsiaalkeskuses)

NIRK MTÜ loovteraapilise päevahoiu  
raske ja sügava puudega Tallinna ja Harjumaa 

eesti- ja venekeelsetele lastele ja noortele 
vanuses 2 -18 

teemal

NUKITSAMEHE RAHVAKALENDER 

Laupäeviti ajavahemikus 17. november - 22. detsember 2012

                        



Osalejad jaotatakse tegevusteks  väikerühmadesse  lähtuvalt nende 

vaimsest vanusest  ja füüsilisest võimekusest. 

Loovteraapilisse päevahoidu on planeeritud  erinevad tegevused eesti 

rahvakalendriga  tutvustamiseks ning teised laste vaimset, loovat ja 

füüsilist arengut toetavad tegevused mängulises vormis.

Lapsi toitlustatakse üks kord päevas. Vajadusel on tagatud meditsiiniline 

abi. Lastele on kohandatud mängu-, õppe- ja puhkeruumid. 

Loovteraapilises päevahoius osalemiseks saab Tallinna piires 

kohaletulekuks ja kojuminekuks kasutada transporti, mis võtab lapsed 

hommikuti peale marsruudil Laagna tee (Hesburger) -  Gonisori tn - 

Kristiine - Õismäe - Mustamäe ( Ehitajate tee 82) eelnevalt kokkulepitud 

peatusest ja viib õhtuti tagasi lapsevanemaga kokku lepitud peatusesse.

Buss väljub Laagna teelt 10.15. Tagasisõit Ehitajate teelt algusega kell 

16.00. 

Palume transpordisoovi korral võtta teraapilisse päevahoidu 

registreerides ühendust NIRK MTÜ esindajaga ja leppida kokku antud 

marsruudil Teile kõige sobivam peatus.



Loovteraapilise lastehoiu kava

Laupäev, 17. november 
Mardipäev

Aasta, aastaajad, kuud, nädal, päev. Aastaajad vahetuvad. Sügis. Mardipäev. 

Rahvakalender. Mardikombed.

Lisaks: Mardilaulu laulmine. Mardile karbi valmistamine. Mardikarneval.

11.00   Saabumine, tutvumisring, lauamängud.

12.00  Maskeerime end Martideks, mängime ja joonistame Mardisanti.  Mardilaulu 

            kuulamine ja õppimine. 

13.30   Kerge eine.

13.45   Loovad tegevused - paberitöö: kommikarbi valmistamine Mardile.

15.00 - 16.00 Vaba mäng, ettevalmistused kojuminekuks.



Laupäev, 24. november 

 Kadripäev

Rahvakalender. Kadripäev. Kadrikombed.

Lisaks:  Kadrilaulu laulmine, Kadrile kaelakee valmistamine. Kadrikarneval.

11.00  Saabumine, tutvumisring, lauamängud.

12.00  Maskeerime end Kadrideks, mängime ja joonistame Kadrisanti.  Kadrilaulu 

            kuulamine ja õppimine.  

13.30   Kerge eine.

13.45   Loovad tegevused - Kadri kaelakee valmistamine, mängime Kadrisanti.

15.00 - 16.00 Vaba mäng, ettevalmistused kojuminekuks.



Laupäev, 1. detsember 

Jõulud, advendiaja algus. Nukitsamehe „Valulaul“

Arutelud ja õppimine teemadel: Talv. Advendiaja algus, O. Lutsu Nukitsamees. 

Lisaks: Advendiküünla süütamine. Nukitsamehe päevalaulu laulmine- „Valulaul“.  

           Jõulunäitemängu (Nukitsamees)  õppimine. Jõuluküünla valmistamine.

11.00 Saabumine. Tutvumisring.

           „Nukitsamehe“ ettelugemine ja katkendid filmist „Nukitsamees“.

12.00  Arutelu päeva teemal. Advendiküünla süütamine.  

Jõulunäitemängu õppimine.

13.30  Kerge eine.

13.45  Loovad tegevused – jõuluküünla valmistamine.

15.00 -16.00  Vaba mäng, ettevalmistused kojuminekuks.



Laupäev, 8. Detsember     (Toimub Nõmmel Mai t 4)

 Jõulud. Teine advent. Kiri Jõuluvanale. Nukitsamehe päevalaul 

„Päikeseratas“. 

Arutelud ja õppimine teemadel: jõululuuletuse loomine ja kirja kirjutamine

       Jõuluvanale.

Lisaks: Advendiküünla süütamine. Nukitsamehe päevalaulu laulmine -„Päikeseratas“. 

            Jõulunäitemängu (Nukitsamees)  õppimine. Savist „Nukitsamehe“  tegelaste 

            valmistamine.

11.00      Saabumine. Tutvumisring. „Nukitsamehe“ ettelugemine ja katkendid filmist 

              „Nukitsamees“.

12.00     Advendiküünla süütamine.  Arutelu päeva teemal. Jõulunäitemängu

              (Nukitsamees)  õppimine.

13.30     Kerge eine.

13.45     Loovad tegevused – saviteraapia: savist Nukitsamehe ja teiste tegelaste 

              valmistamine.

15.00 -16.00  Vaba mäng, ettevalmistused kojuminekuks.



Laupäev, 15. detsember 

 Kolmas advent.  Jõulukombed. Nukitsamehe „Kodulaul“.

Arutelud ja õppimine teemadel:  jõulukombed.

Lisaks: Advendiküünla süütamine, Nukitsamehe viktoriin,  Nukitsamehe päevalaulu 

laulmine - „Kodulaul“. Jõulukaardi valmistamine.

11.00   Saabumine. Tutvumisring, „Nukitsamehe“ ettelugemine ja katkendid filmist 

            „Nukitsamees“, Nukitsamehe päevalaulu kuulamine, õppimine.

12.00   Advendiküünla süütamine. Arutelu päeva teemal. Jõulunäitemängu 

             õppimine. Nukitsamehe viktoriin.

13.30    Kerge eine.

13.45    Loovad tegevused –   jõulukaardi valmistamine.

15.00 -16.00  Vaba mäng, ettevalmistused kojuminekuks.



Laupäev, 22. detsember 

Nukitsamehe jõulud.  

Päevateema: Laste omaloomingu näituse ettevalmistamine, jõuluetendus, jõuluvana.

Lisaks: Kuuse ehtimine. Nukitsamehe laulude esitamine Jõuluvanale. 

11.00   Saabumine. Peosaali kaunistamine. Jõulukuuse ehtimine. Laste 

 loomingu näituse ülespanek.

12.30.  Nukitsamehe jõuluetenduse ettekanne publikule. 

13.15   Jõuluoode, saabub Jõuluvana. Nukitsamehe laulude esitamine jõuluvanale.   

            Kingikotid lastele. Ühispildi tegemine.

15.30 -16.00  Lõpetamine ja kojuminek.



Lisainfo ja registreerumine: 

Loovteraapilise päevahoiu maksumus ühe osaleja kohta on 360 eurot, millest kohalik 

omavalitsus  tasub võimalusel põhiosa 300  eurot ja lapsevanem omaosalustasu 60 

eurot. Ühepäevase osaluse korral on maksumus lapsevanemale 10 eurot.

Tallinna raske ja sügava puuetega laste eest  tasub Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuamet põhiosa päevahoiu maksumusest. Lapsevanema poolse 
omaosaluse katab Tallinna erivajadustega lastele sponsorluse korras MTÜ 
Põlvkondade Maja.

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; tegelik elukoha aadress  ja 

sissekirjutuse aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja 

meiliaadress); kohaliku omavalitsuse  sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt.

Ühtlasi palume teada anda, kas soovite omaosaluse arvet e-maili või posti teel.

Eelregistreerumised:
• 15.novembriks

• 22.novembriks

• 29.novembriks

• 6.detsembriks

• 13.detsembriks

• 20.detsembriks

Registreeruda on võimalik ka kõikideks teemapäevadeks korraga.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda: 

Carmen Greim: Päevahoidu registreerumine, toitlustamise ja transpordiga seonduv   

                         info, e-mail: carmen@nirk.eu, tel 58 789 213

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

Ave Kalmus:    Osaleja tervisliku seisundi, toimetulekuga seonduv,  

    e-mail: ave@nirk.eu

Lisaks lapsevanemale:

Head emad-isad, 

soovi korral on teilgi samaaegselt ja samas kohas võimalik täiendava tasu eest osa saada 

lõõgastavatest tegevustest ja teenustest: väike jõusaal, jooga, saun, maniküür, massaaž, juuksur, 

huvitegevus. Soovitav eelregistreerimine.

Lähem info ja registreerumine Carmen Greim, e-mail: carmen@nirk.eu, tel: 58 789 213

RÕÕMSA KOHTUMISENI!
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