
 

 

 

 
 

 

 

NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike  

erivajadustega lastele) reg. nr 80314341, korraldab  

koostöös kohalike omavalitsustega 

 

ülevabariigilise NIRK SUVEKOOLI  

 

raske puudega lastele ja noortele vanuses 6-18 a 

 

9.-13. juunil 2013 

Viljandimaal Venevere Puhkekeskuses 

 

I  vahetus 

 

„Kalamehed Veneveres “ 

   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Ülevabariigilise SUVEKOOLI  I vahetusse  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.  

 

Suvekooli on planeeritud laste vaimset ja  loovat arengut 

toetavad õppetegevused väikerühmas mängulises vormis. 

 

Lapsi toitlustatakse neli korda päevas. Vajadusel on tagatud 

meditsiiniline abi. Lapsed majutatakse Venevere Puhkeküla 

4-kohalistesse puhkemajadesse. Õppetegevus toimub lastele 

kohandatud tegevusruumides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SUVEKOOLI   I vahetuse  KAVA: 

 

Pühapäev, 9. juuni   „Õngitseja ABC“ 

 

Arutelud ja õppimine teemadel:  Eesti kalad, veekogud, kalastaja meelespead 

 

 

 

Lisaks: algab VERETU FOTOJAHT ! 

 

 

11.00 - 12.00  Laste vastuvõtmine Kuremaal, majutamine, kerge eine 

12.30  -   Suvekooli pidulik avamine, suvekooli hommikulaulu ja õhtulaulu õppimine, 

tutvumine kodukorraga.   Ühine kalavõrgust laagrilipu valmistamine.  

13.00  - Tarkuse tund – sissejuhatus kalameeste maailma: Eesti kalad, veekogud, 

kalade heaolu ja kohtlemine, kalapüügiseadus, keeluajad, püügiluba. Kalurid. 

14.00  -   Lõunasöök 

14.30  -    Jalutuskäik - tutvumine ümbrusega, jalutuskäik ümber järve, mäng 

„Fotoaparaat“.    

Algab VERETU FOTOJAHT – esimesed 3 fotograafi alustavad fotojahti 

rändfotoaparaadiga.  

15.30  -    Vaikne tund – Aleksei Turovski „Loomalood“ 

16.30  -     Sportlik tund õues (pallimängud, õuemäng „Näljane haug“) 

17.30  -           Vaba mäng /filmitund – vaatame saateid-filme kaladest ja kalastamisest 

18.00  -    Õhtusöök 

18.30  -           Loovad tegevused hommikul õpitud kalamehetarkuste põhjal 

19.30  -    Lõkkeõhtu, õhtune amps ja õhtulaul 

21.00 -  Ettevalmistused magamaminekuks 

21.30 -    Väiksemate õhtujutt;  suuremate hilisõhtune kalapüük ja usside 

korjamine 

                       homseks kalapüügiks.  

22.00  -           Öörahu väiksematel 

22.30 -   Öörahu suurematel 

 

 

 



 

 

 

Esmaspäev, 10. juuni – „ Enne kui lähen kalale: kalamehe varustus“ 

 

Arutelud ja õppimine teemadel:  kalamehe varustus ja söödad. 

 

Lisaks: jätkub VERETU FOTOJAHT 

                                             

09.00  -   Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

               voodite korrastus, hommikulaul.  Kiire hommikune kalapüük fanaatikutele. 

10.00  -   Hommikusöök 

10.30  -   Tarkuse tund: õpime tundma kalamehe varustust ja söötasid, tuletame 

meelde Eesti kalasid  

12.00  -   Väike jalutuskäik ja kalapüügivarustuse ülevaatamine.  

Jätkub VERETU FOTOJAHT: jahti alustavad järgmised 3 fotograafi ja 

„rändfotokas“ 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -   Vaikne tund Aleksei Turovski lugudega  

15.30  -   Sportlik pooltund õues: võistlused ja õuemäng „Kalad ja kalurid“ 

16.00  -          Külastame naabertalu vahvat maadlejate perekonda  

18.00  -   Õhtusöök 

18.30  -          Loovad tegevused: õpime sõlmi tegema:  kalamehesõlmed, meremehesõlmed 

20.30  -   Õhtune amps ja õhtulaul 

21.00  - Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks 

21.30  -   Õhtujutt jätkub 

22.00  -      Öörahu väiksematel; suurematel huvilistel õhtune kalapüük ja usside 

                      korjamine hommikuks    

22.30 -  Öörahu suurematel    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teisipäev,11. juuni  „Õngemees kalavetel“ 

 

Arutelud ja õppimine teemadel:  käitumine veekogu ääres. Kuidas kala püütakse.  

Kalalkäik järve äärde. 

 

Lisaks: Video laste kalalkäigust, jätkub VERETU FOTOJAHT 

 

09.00  -   Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

               voodite korrastus, hommikulaul, kiire hommikune kalapüük fanaatikutele. 

10.00  -   Hommikusöök 

10.30  -   Tarkuse tund: täna püüame kõik koos kala! Kuidas veekogu ääres käituda, 

mismoodi käib õngitsemine; kuidas saada aru, et kala on õnge otsas;  

väljatõmbamine ja konksu otsast lahtivõtmine. 

12.00  -   Läheme kalale! 

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -   Külastame seiklusrada, jätkub VERETU FOTOJAHT: jahti alustavad 

järgmised 3 fotograafi ja „rändfotokas“ 

15.30  -   Vaikne tund Aleksei Turovski loomalugudega  

16.30 -    Sportlik tund õues (teatevõistlused, õuemäng „Meri lainetab“) 

17.30 -           Vaba mäng / filmitund - vaatame videot oma päevasest kalalkäigust  

18.00  -   Õhtusöök 

18.30  -   Pallimängud õues 

19.30  -  Loovad tegevused -  viktoriin  

20.30  -   Õhtune amps ja õhtulaul 

21.00  - Vaba mäng, ettevalmistused magamaminekuks 

21.30  -   Õhtujutt  

22.00  -          Öörahu väiksematel, suurematel fanaatikutel õhtune kalapüük ja usside 

 korjamine 

22.30 -  Öörahu suurematel   

 

 

 

 



 

 

 

Kolmapäev, 12. juuni  „Ise kala püüan, ise küpsetan, ise ära söön!“ 

 

Arutelud ja õppimine teemadel:  kalapüük kui sport. Kalatoidud.  

Lisaks: Suvekooli laste sünnipäevad. Lõkkeõhtu, sünnipäevadisko.  

 Jätkub VERETU FOTOJAHT 

 

09.00  -   Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine,  

voodite korrastus, hommikulaul, jätkuva huvi korral fanaatikutele kiire 

hommikune kalapüük 

10.00  -   Hommikusöök 

10.30  -   Õppetegevused: räägime kalapüügist kui spordist, kala söömisest  

12.00  -   Teine ühine kalalkäik  

14.00  -  Lõunasöök 

14.30  -   Retk loodusesse, mäng „Minu suhe loodusega“  

Jätkub VERETU FOTOJAHT: jahti alustavad järgmised 3 fotograafi ja 

„rändfotokas“ 

15.30  -   Vaikne tund Aleksei Turovski lugudega 

16.30 -    Sportlik tund õues (teatevõistlused, õuemäng „Vähid ja krabid“) 

18.00  -   Õhtusöök 

18.30  -           Mäng “Jutulõnga kerimine“ (kajamehejutud) 

19.00  -   Lõkkeõhtu, küpsetame kala. Sünnipäevadisko  

21.00 - Õhtulaul ja ettevalmistused magamaminekuks 

21.30  -   Õhtujutt  

22.00  -         Öörahu väiksematel 

22.30 -  Öörahu suurematel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Neljapäev, 13. juuni   VERETU FOTOJAHI finiš ja kalameeste  

    kojusõit 

 

09.00  -   Äratus, pesemine, riietumine, hommikuvõimlemine, 

               voodite korrastus, hommikulaul  

10.00  -   Hommikusöök 

10.30  -   VERETU FOTOJAHI parima foto konkurss ja võitja väljaselgitamine 

(peaauhinnaks fotoaparaat) 

12.00  -   Tunnistuste kätteandmine. Ühisfoto tegemine 

14.00  -  Lõunasöök  

14.30  -   Reisikoti pakkimine, tubade korrastamine 

15.30 -   Hüvastijätt ja koduteele asumine 

 

 

 

Lisainfo  ja Suvekooli  registreerumine: 

 

Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 470 eurot, millest põhiosa 435 eurot 

tasub võimalusel KOV  ja lapsevanem 35 eurot omaosalustasu. 

 

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. 

 

NB! Lapsevanemad, palun kontakteeruge enne registreerumist kohaliku 

omavalitsusega, et saada kinnitus KOV valmiduse kohta tasuda suvekooli põhiosa. 

 

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. 

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

mailto:nirk.carmen@gmail.com


 

 

 

 

 

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  

Ave Kalmus: osaleja tervisliku seisundi, toimetuleku ja toitlustamisega seonduv, e-mail: 

ave@nirk.eu  tel. 53 495 644 

 

 

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI! 
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