
 
 
 
 

NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja 

päevakeskus hariduslike erivajadustega lastele) reg. nr 

80314341, 

korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuametiga 

 

 

NIRK SUVEKOOLI 
raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 6-18 a 

 

 

10.-14. juunil 2013 
Tallinnas Nõmmel, Mai tn.4 (vana apteegimaja) 

 

 

I VAHETUS 

 Tule seiklema maailma 

loomariiki!  
 
 
 



 
 

Suvekooli 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. 

Õppe- ja loovtegevused  ja  arendavad laste silmaringi ja toetavad 

laste vaimset, loovat arengut. 

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas. Iga päev toimuvad 

jalutuskäigud. Vajadusel on tagatud meditsiiniline abi. 

Laste laagrissetoomiseks ja kojuviimiseks oleme korraldanud 

Tallinna piires transpordi.  

Palume SUVEKOOLI registreerudes teavitada NIRK MTÜ 

poolset korraldajat  ka transpordisoovist, et selgitada ühiselt välja 

lapse kodule kõige lähem võimalik peatus.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Suvekooli päevad on planeeritud järgmiselt: 
 

 
 
 

Esmaspäev, 10. juuni   Koduloomad 
 

  

Päeva põnevaimad tegevused:  

kohtumine vanade ja uute sõpradega. Räägime koduloomadest, nendega 

seotud ametitest ja tegevustest.  

 

8.00 – 9.00 laste saabumine, vaba mäng,  

9.00  Hommikuring, tutvumine uute sõpradega  ja vanade sõprade 

tervitamine.  Suvekooli laulu õppimine.  

 9.15  Hommikusöök 

 9.45 Tarkuse tund: räägime koduloomadest, nendega seotud 

ametitest ja tegevustest.  

11.00   Kerge vahepala  

11.15  Pooltund Onu Remuse juttudega 



11.45  Jalutuskäik/õuemängud: koduloomi imiteerivad 

liikumismängud 

13.30  Lõunasöök  

14.00   Loovtegevused: voldime taluloomi 

14.30   Teeme koos näitemängu: „Kitsetall, kes oskas lugeda 

kümneni“ 

15.45  Oode 

16.00–17.00 Loodustund pargis/õues, Suvekooli laul ja kojuminek 

 

 
 

 

 

 

Teisipäev, 11. juuni   MERELOOMAD 

 

Päeva põnevaimad tegevused:  

räägime kaladest jm mereloomadest, mere ja mereloomadega seotud 

ametitest ja tegevustest. Õpime tegema kalamehesõlmi. Viktoriin päeva 

teemal 

 

8.00 – 9.00 laste saabumine, vaba mäng,  

9.00  Hommikuring, Suvekooli laul.  

 9.15  Hommikusöök 

 9.45 Tarkuse tund: räägime mereloomadest, mere ja mereloomadega 

seotud ametitest ja tegevustest. (merebioloogid, meremehed, 



kalamehed, dresseerijad, veetsirkuseloomad jpm) Kes on 

maailma suurim loom? 

11.00  Kerge vahepala  

11.15  Pooltund Onu Remuse juttudega 

11.45  Jalutuskäik ja õuemäng Vähid ja Krabid 

13.30  Lõunasöök  

14.00   Loovtegevused: voolime mereloomi - delfiin, vaal, hai, 

merihobuke jt 

14.30   Viktoriin päeva teemal 

15.00  Osavate näppude töötuba: õpime kalamehesõlmi tegema 

15.45  Oode 

16.00–17.00  Loodustund pargis/õues, Suvekooli laul ja kojuminek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev, 12. juuni   METSLOOMAD 

 

Päeva põnevaimad tegevused:  



räägime metsloomadest, metsa  ja metsloomadega seotud ametitest ja 

tegevustest. Õpime tundma metsloomade jälgi.  Külastame Nõmme 

Loodusmaja. 

 

8.00 – 9.00 laste saabumine, vaba mäng,  

9.00  Hommikuring, Suvekooli laul.  

 9.15  Hommikusöök 

 9.45 Tarkuse tund: räägime metsloomadest, metsa  ja 

metsloomadega seotud ametitest ja tegevustest. (jahimehed, 

jäägrid, loomade talvine toitmine jm).  

11.00  Kerge vahepala  

11.15  Pooltund Onu Remuse loomajuttudega 

11.45  Õuemängud Looma keha ja Loomade nimestik 

13.30  Lõunasöök  

14.00   Loovtegevused: õpime metsloomade jälgi ja joonistame 

neid 

14.30   Osavate näppude töötuba: loomapuslede kokkupaneku 

võistlus 

15.00  Oode 

15.30  Nõmme Loodusmaja külastamine 

16.30 -17.00 Vaba mäng õues, Suvekooli laul ja kojuminek 

 

 

 

 

 



 

 

 

Neljapäev, 13. juuni   DžUNGLILOOMAD 

 

Päeva põnevaimad tegevused:  

räägime džungliloomadest, džunglist ja sealsest elust ja ohtudest 

Lõvikuninga ja Mowgli näitel. Ehitame oma loomaaia. 

 

8.00 – 9.00 laste saabumine, vaba mäng,  

9.00  Hommikuring, Suvekooli laul.  

 9.15  Hommikusöök 

 9.45 Tarkuse tund: räägime kaugetest džungliloomadest, džunglist ja 

sealsest elust ja ohtudest Lõvikuninga ja Mowgli näitel 

11.00  Kerge vahepala  

11.15  Pooltund Lõvikuningaga 

11.45  Jalutuskäik ja õuemäng Loomade paabel  

13.30  Lõunasöök  

14.00   Loovtegevused: meisterdame lõngast Lõvikuninga 

14.45   Ehitame loomaaeda 

15.45  Oode 

16.00–17.00 Loodustund pargis/õues, Suvekooli laul ja kojuminek 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reede, 14. juuni   LEMMIKLOOMAD 

 

Päeva põnevaimad tegevused:  

räägime lemmikloomadest, nendega seotud tegevustest ja ametitest. 

Suvenäitus laste töödest 

Lisaks:  kokkuleppel 2 last toovad kaasa oma lemmiklooma ja esitlevad 

neid 

 

8.00 – 9.00 laste saabumine, vaba mäng,  

9.00  Hommikuring, Suvekooli laul.  

 9.15  Hommikusöök 

 9.45 Tarkuse tund: räägime lemmikloomadest, nendega seotud 

ametitest ja tegevustest. Kordame nädala jooksul õpitut. 

11.00  Kerge vahepala  

11.15  Pooltund lemmikloomadega: lapsed tutvustavad oma 

kaasatoodud  

  lemmikloomi 

11.45  Jalutuskäik ja pallimängud õues  

13.30  Lõunasöök  

14.00   Loovtegevused: joonistame oma lemmiklooma 

14.30   Suvenäituse ülespanek Suvekoolis tehtud töödest 



15.00  Suvenäituse avamine, suupisted, Suvekooli tunnistustuste 

kätteandmine. 

16.30–17.00  Ettevalmistused kojuminekuks 

 

 

 

 

 

Lisainfo ja Suvekooli registreerumine:  
 

Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 345 eurot, millest põhiosa 

325 eurot tasub KOV ja lapsevanem omaosalustasu 20 eurot. 

 

Registreerumine Suvekoolidesse lõpeb 27. mail.   

Arved väljastame peale registreerumist ning palume need tasuda hiljemalt 

1 nädal enne Suvekooli vahetuse algust, so. 02.juuniks. Ülekandes palume 

ära märkida arve number ja osaleja nimi. 

 

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada järgmised 

andmed  

e-mailile  nirk.carmen@gmail.com : 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; perearsti nimi ja 

kontakt.  Vajadusel lapsevanema soovitused lapsega suhtlemiseks ja 

tähelepanekud lapse harjumuste kohta.  

 

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

teel. 

mailto:nirk.carmen@gmail.com


 

NB! Kahjuks ei ole võimalik pakkuda osalust ratastooliga  lastele seoses 

ruumide mittesobivusega. 

 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:  

 

Carmen Greim: Suvekooli registreerumine, e-mail: nirk.carmen@gmail.com, 

tel.53 679 882 

Sirle Truuts:   Suvekooliga seonduvad arved, e-mail: finants@nirk.eu , tel 52 

77 045 

Ave Kalmus: osaleja tervisliku seisundi, toimetuleku ja toitlustamisega 

seonduv, e-mail: ave@nirk.eu  tel. 53 495 644 
 

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI! 
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