
NIRK Mittetulundusühing 

 reg. nr 80314341 

korraldab koostöös kohalike omavalitsustega 

Jõgeva maakonnas Kuremaa Spordi-  ja Puhkekeskuses 

                 raske puudega lastele ja noortele vanuses 6-18 a 

 

 

Sügiskooli 

„LahedaTe lauamängudE NÄDAL“ 

21. – 25. Oktoober 

 

 

IGA PÄEV LAUAMÄNGUD, VEIDI  INGLISE KEELT , MEISTERDAMINE  JA 

UJUMINE NING  KOLMAPÄEVAL  VÄLJASÕIT ELISTVERE LOOMAPARKI 



 

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/või  füüsilisest võimekusest.  

Lapsi toitlustatakse neli korda päevas. Vajadusel on tagatud meditsiiniline 
abi. Lapsed majutatakse Kuremaa Külalismajja 2- ja 3-kohalisteses tubadesse. 
Õppetegevused toimuvad kahes lastele kohandatud tegevusruumis ja õues. 

Väljasõiduks Elistvere Loomaparki on tellitud eraldi buss. 

 

Lisainfo ja registreerumine: 

Sügiskooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 445 eurot, millest 
põhiosa 420 eurot tasub võimalusel KOV  ja lapsevanem  25 eurot 
omaosalustasuna. 

NB! Lapsevanemad, palun kontakteeruge enne registreerumist 

kohaliku omavalitsusega, et saada kinnitus KOV valmiduse kohta 
tasuda sügiskooli põhiosa ja andke sellest teada kas meili teel : 

grete@nirk.eu või helistage tel. 56281531 (Grete Leimann). 

Registreerumine Sügiskoolidesse lõpeb neljapäeval,  17. oktoobril 2013. 

Arved väljastame peale registreerumist ning palume need tasuda 
hiljemalt 19.oktoobriks 2013, s.o. enne Sügiskooli vahetuse algust. 
Ülekandes palume ära märkida arve number ja osaleja nimi. 

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada 
järgmised andmed e-mailile grete@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; perearsti nimi ja kontakt. 

mailto:grete@nirk.eu


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

Juhul kui Te elate Tallinna ümbruses, siis on meil võimalik pakkuda Teie 
lapsele transporti Kuremaale ja tagasi. Teenuse hind 45.00 EUR. 
Väljumine 21.10 kell 9.00 Tallinnast Ehitajate tee 82 ja saabumine 25.10 
kell 17.30 Tallinnasse Ehitajate tee 82. 

Palun teavitage meid sellest soovist lapse registreeerimisel. 

 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:  

Grete Leimann: Sügiskooli registreerumine: grete@nirk.eu või Tel. 56281531  

Sirle Truuts:   Sügiskooliga 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 

 

SÜGISKOOLI  KAVA 

 

Esmaspäev , 21. Oktoober -TÄHEMÄNG JA SCRABEL 

Vanade ja uute sõprade tervitamine. Kirjutame sõnu ja õpime õigekirja läbi mängude: 

„Tähemäng“ ja „Scrabel“. Lisaks sellele meisterdame ise lauamängu ja veedame sportlikult 

aega.  

 

11.00 – 12.00 Laste vastuvõtmine  

12.30 Sügiskooli pidulik avamine, laulu- ja ringmängud 

13.00 Õppetegevused: Tähemäng ja Scrabel. Õpime lauamängude kaudu õigekirja.  

         Sügiskooli lipu kavandite valmistamine.  

14.00 Lõunasöök  

14.30 Jalutuskäik, tutvumine ümbrusega  

mailto:grete@nirk.eu
mailto:finants@nirk.eu
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15.30 Vaikne tund – õpime inglise keelt 

16.30 Sportlik tund võimlas ( korvpall ja teatevõistlused)  

17.30 Vaba mäng  

18.00 Õhtusöök  

18.30 Loovad tegevused: sõnamängu valmistamine ja mängimine 

          Sügiskooli laulu õppimine. Sügiskooli tantsu õppimine.Sügiskooli lipu valmsitamine. 

20.30 Õhtune amps  

21.00 Sügiskooli lipu konkurss 

21.30 Õhtujutt ja ettevalmistused magamaminekuks 

22.00 Öörahu  

 

TEISIPÄEV,  22 OKTOOBER –MÄLUMÄNGUD: Eesti ja euroopa 

Mängides mälumänge saame teada väga palju huvitavaid fakte nii Eesti kui ka teiste riikide 

kohta. Lisaks veedame aega ka sportlikult.  

09.00 Äratus, pesemine, riietumine ja hommikuvõimlemine koos sügiskooli maskotiga. 

10.00 Sügiskooli lipu heiskamine.Hommikusöök 

10.30 Õppetegevused: mälumängud Eesti Junior, jt. 

         Meeskondlikud liikumismängud maakondade nimede meeldejätmiseks 

         Laulu” Eestimaa, Eestimaa, oled mu sünnimaa….” õppimine 

12.00 Ujumine  

14.00 Lõunasöök 

14.30 Sügiskooli maskott on kadunud. Meeskondlik otsimismäng õues. 

15.30 Vaikne tund – õpime inglise keelt 

16.30 Sportlik tund võimlas ( viske- ja püüdmisharjutused ning teatevõistlused)  

17.30 Vaba mäng  

18.00 Õhtusöök  



18.30 Loovad tegevused: mälumängu või memoriini koostamine ja mängimine. 

          Sügiskooli laulu  ühislaulmine. Sügiskooli ühistants. 

20.30 Õhtune amps  

21.00 Vaba mäng  

21.30 Õhtujutt ja ettevalmistused magamaminekuks 

22.00 Öörahu  

 

 

KOLMAPÄEV,  23 OKTOOBER - doomino PÄEV 

Matemaatika on lihtne. Eriti doominot mängides. Liidame, lahutame, korrutame ja jagame. 

Nii saab matemaatika lõbusalt ja kiiresti selgeks. Kasutame matemaatikat ka sportides.  

09.00 Äratus, pesemine, riietumine ja hommikuvõimlemine koos sügiskooli maskotiga 

10.00 Hommikusöök 

10.30 Õppetegevused: Teeme tutvust erinevate doominotega. Õpime mängima matemaatika 

doominot  ja lauamängu „Matemaatika on lihtne“ .  

Kaalume ja mõõdame erinevaid asju. 

12.00 Ujumine 

14.00 Lõunasöök  

14.30 Väljasõit Elistvere loomaparki 

18.00 Õhtusöök  

18.30 Loovad tegevused: Meelepärase doomino valmistamine 

         Kuulsute show – matkime kuulsaid lauljaid, tantsijaid, mustkunstnikke. 

20.30 Õhtune amps  

21.00 Vaba mäng  



21.30 Õhtujutt ja ettevalmistused magamaminekuks 

22.00 Öörahu  

 

NELJAPÄEV,  24 OKTOOBER – „a ja ü“  

Mänguga „A ja Ü“  saame selgeks tähestiku ja oskame iga tähega nimetada loomi, linde, asju 

poes ning tuntud inimesi. Lisaks sellele saame erinevate tähemängude kaudu selgeks 

automargid, lilled, õppeained jne.  

09.00 Äratus, pesemine, riietumine ja hommikuvõimlemine koos sügiskooli maskotiga 

10.00 Hommikusöök 

10.30 Õppetegvused: Lauamäng „ A-Ü“ ja tähemäng, Laevade põhjalaskmine, Kriipsujuku  

12.00 Ujumine 

14.00 Lõunasöök 

14.30 Orienteerumismäng mööda tähestikku mõisapargis 

15.30 Vaikne tund – õpime inglise keelt 

16.30 Sportlik tund võimlas ( palli- ja jooksumängud)  

17.30 Vaba mäng 

18.00 Õhtusöök 

18.30 Sõnamäng „ALIAS“ ,  omale meelepärase doomino valmistamine 

19.00 Snäksid ja pidu  

21.30 Õhtujutt ja ettevalmistused magamaminekuks 

22.00 Öörahu  

 

REEDE, 25 OKTOOBER – lauamängude meistrivõistlused  



Eelmiste päevadega on selgeks saanud palju erinevaid lauamänge ja nüüd on aeg välja 

selgitada lemmikmängud. 

09.00 Äratus, pesemine, riietumine ja hommikuvõimlemine koos sügiskooli maskotiga  

10.00 Hommikusöök 

10.30 Sügiskooli lauamängude näituse ülespanek. 

          Sügiskooli lauamängude meistrivõistlused ja autasustamine 

           Sügiskooli laulu  ühislaulmine. Sügiskooli ühistants. 

12.00 Ujumine 

14.00 Lõunasöök 

14.30 Asjade pakkimine ja tubade korrastamine 

15.30 Koduteele asumine  

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI KUREMAAL  ! 

 

 

 

 

 


