
 

 

 

 
 

 

 

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 

 
 

17.-21. juunil 2013  
Kuremaa Puhkekeskuses Jõgevamaal  

 
 

II vahetus 
 

„Lotte Olümpiamängud Kuremaal“   
 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

SUVEKOOLI „Lotte olümpiamängud Kuremaal“ 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 väljasõit Mustvee linna ja Peipsi järve 
äärde, igapäevane ujumisteraapia ja treeningtunnid ning laste 
vaimset ja  loovat arengut toetavad õppetegevused 
väikerühmas mängulises vormis. 
 
Lapsi toitlustatakse neli korda päevas. Vajadusel on tagatud 
meditsiiniline abi. Lapsed majutatakse Kuremaa Külalismaja 
2- ja 3-kohalistes tubades. Õppetegevus toimub kahes lastele 
kohandatud tegevusruumis ja õues. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Suvelaagri II vahetuse KAVA: 
 

 

ESMASPÄEV  17.06  - Olümpiamängude avamine 

 

11.00 – 12. 00   Laste vastuvõtmine Kuremaal  

12.00 – 12.30   Suvekooli  avamine, tutvumine sõpradega, ning Suvekooli  
    kodukorraga  
 

12.30 – 14.00   Olümpialipu ja  olümpialaulu konkurss  

14.00 – 14.30   Lõunasöök 

14.30 – 15.30   Vaikne tund, raamatu  „Leiutajateküla Lotte“ ettelugemine 

15.30 – 16.30   Olümpiamängude avamine. Teatevõistlused  spordisaalis 

16.30 – 17.30   Ujumine  

18.00 – 18.30   Õhtusöök  

18.30 – 19.00   Vaba aeg 

19.00 – 20.00 Tutvumine Leiutajateküla tegelastega. Leiutajateküla  
                        pulganukkude valmistamine  
 

20.00 – 21.00 Õhtune orienteerumismäng mõisapargis 

21.00 – 21.15    Õhtulaul, päeva  kokkuvõte, autasustamine 

21.15 – 22.00   Ettevalmistused magamaminekuks  

22.00              Öörahu  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEISIPÄEV 18.06 - LEIUTAMISE PÄEV 

 

9.00 – 10.00     Äratus, ettevalmistused päevaks,  hommikuvõimlemine,   
        hommikulaul  

10.00 – 10.30     Hommikusöök  

11.00 – 12.00      Tarkuse tund: olümpiamängud – mis need on? Kuulsad 
                           sportlased. Ülesannete lahendamine, mõistatused 
 

12.30 – 13.30      Ujumine  

14.00 – 14.30      Lõunasöök  

14.30 – 15.30       Vaikne tund, raamatu  „Leiutajateküla Lotte“ ettelugemine  

15.30 – 17.00       Pallimängud staadionil 

17.00 – 18.00      Spordiviktoriin  

18.00 – 18.30       Õhtusöök  

19.00 – 20.00     Leiutamise tund 

20.00 – 21.00     Õhtune orienteerumismäng  järve ääres  

21.00 – 21.15        Õhtulaul, päeva  kokkuvõte, autasustamine 

21.15 – 22.00       Ettevalmistused magamaminekuks  

22.00         Öörahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOLMAPÄEV  19.06 - Viimase peal viievõistlus Leiutajatekülas 

 

9.00 – 10.00     Äratus, ettevalmistused päevaks,  hommikuvõimlemine, 
      hommikulaul  
 

10.00 – 10.30     Hommikusöök  

11.00 – 12.00      Tarkuse tund: Olümpiamängud Vana- Kreekas, mängude 
                           ajalugu ning reeglid.  
 

12.30 – 13.30      Ujumine  

14.00 – 14.30      Lõunasöök  

14.30 – 15.30       Vaikne tund , raamatu  „Leiutajateküla Lotte“ ettelugemine  

15.30 – 17.00       Viimase peal viievõistlus: hoota kaugushüpe, palli tõuge, 
                            puhumispall,  kõrgushüpe hüppenööriga, murukeegel. 
 

17.00 – 18.00     Tutvume, mõtleme välja ja proovime järele maailma  
                           veidraimaid spordialasid  
 

18.00 – 18.30      Õhtusöök  

19.00 – 20.00     Joonistamise tund – ühispilt leiutajatest Olümpiamängudel.  

20.00 – 21.00     Matk veski juurde. 

21.00 – 21.15       Õhtulaul, päeva  kokkuvõte, autasustamine 

21.15 – 22. 00      Ettevalmistused magamaminekuks  

22.00         Öörahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NELJAPÄEV  20.06  - Uutmoodi olümpiamängud 

 

 9. 00 – 10.00   Äratus, ettevalmistused päevaks,  hommikuvõimlemine,  

        hommikulaul  

10.00 – 10.30    Hommikusöök  

11.00 – 12.00     Tarkuse tund: Maailma kuulsaimad  leiutajad ja leiutised  

12.30 – 13.30      Ujumine  

14.00 – 14.30     Lõunasöök 

14.30  - 15.30     Vaikne tund , raamatu  „Leiutajateküla Lotte“ ettelugemine  

16.30                  Väljasõit Mustvee linna ja Peipsi järve äärde 

17.30                  Õhtusöök  Peipsi järve kaldal 

19.00 – 20.00   Ettevalmistused Olümpiapeoks 

20.00 – 22.00   Olümpiadisko 

22.00 – 22.30   Ettevalmistused magamaminekuks 

22.30        Öörahu  
 

 

 

 

 

REEDE  21.06  - Olümpiamängude lõpetamine  

 

9.00 – 10.00 Äratus, ettevalmistused päevaks,  hommikuvõimlemine,  

   Hommikulaul 

10.00 – 10.30  Hommikusöök  

11.00 – 12.00  Nädala kokkuvõte: mõistatuste ja ülesannete lahendamine.  

12.30 – 13.30  Ujumine  

14.00 – 14.30  Lõunasöök 

14.30 – 15.00  Leiutajate olümpiamarss, medalite jagamine, lipu  

   langetamine. 
 

15.00 -    Kottide pakkimine, tubade korrastamine 

16.00 –    Kuremaa olümpialaul, kojusõit 

 

 
 

 
 



 
 
Lisainfo ja 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. 10. juuniks 2013.. 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. 
 
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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