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INFOLEHEST LEIAD  

iga rühma ühe kuu tööplaani 

Tõrupesa värv infolehes on kollane 

Naeruvõrude värv infolehes on roheline 

Soe maja rühmade värv infolehes on sinine 

       Õppejuhi kokkuvõte 

   
See märk tähistab töökorralduslikku infot  nii õpetajatele    

kui lapsevanematele kõikides majades. 

PANE TÄHELE! 

 Muutustest tööplaanis annavad teada rühmade õpetajad. 

 Infoleht ei välista ühtki suhtluskanalit, vaid täiendab 

olemasolevaid. 

 

Tarvastu lasteaia 2017/2018 mänguaasta moto on: 

Kõiki asju ise teha, ise minna, ise näha. 

Aasta teema: Eestimaa värvid ja mustrid. 

Sügisel setu ja võrumaa mustrid, talvel saarerahva värvimaailm, 

kevadel uurimisretk mulgimustrite maailma. 

Aasta eesmärgid:  

laps õpib lugu pidama oma kodust, perekonnast ja kodumaast; 

laps tutvub oma maa erinevate kultuuripiirkondadega; 

tugevdada lapse tervist läbi õuesõppe koostöös peredega. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Meie õppeaasta                

On üks koht, kus igav ei hakka, 

on üks koht, kus mängud ei lakka… 

Tarvastu Lasteaed saatis sellel aastal kooli 23 last -  Kärstnast 3 last, Soelt 13 last ja Mustla 

majast 7 last. Meil on olnud väga tore õppeaasta. On olnud palju sündmusi laste silmaringi 

laiendamiseks ja õppekasvatustöö rikastamiseks. On olnud hea koostöö peredega ja kohalike 

asutustega. Ka kolme maja koostöö on olnud heal tasemel ja sügisel ühiselt püstitatud 

eesmärgid asutuse töö heaks toimimiseks on enamalt jaolt täidetud. Õppeaasta kokkuvõttev 

analüüs näitab ära kitsaskohad, et järgmise aasta töökavu koostades leida parendust vajavad 

valdkonnad. 

Üritustest sooviks välja tuua aasta õnnestunud suursündmuse,  Eesti Vabariik 100 

sünnipäevakontserdi  „Me armastame Eestit“.  Veel on olnud aasta jooksul palju toredaid ja 

suure osavõtu arvuga tähtpäevade tähistamisi ja teemapäevi: isadepäev, ohutuspäev Lustaias, 

erinevad KIK-i  õppeprojektid, jalgpall lastele,  südamenädal, emadepäeva üritused, 

jõuluüritused, väljasõidud, klaasimeistritest külalised Lätist, kodukaitsjad kaitseliidust, Zurabi 

korraldatud spordipäev Tarvastu Gümnaasiumis, teaduskool, emakeelepäev, muusikakooli 

kontsert, erinevad teatrietendused, sõbrapäeva õhtu töötajatele, kaisukate meisterdamine 

norrakatele, lillepeenra rajamine, Tõrupesa 35 sünnipäev, laste folklooripäev, ujumine Ramsil 

ja veel palju muud. 

Sisukat ja head tööd on tehtud kõikides rühmades, kuigi selle aasta kohalkäimist vaadates võib 

öelda, et lapsed on väga palju haiged olnud. Pole teada sellesisulist teadusuuringut, aga on üsna 

tõene, et eelmise aasta vihmane suvi jättis organismi nõrgaks ja nii see talvekülm ja erinevad 

viirused liiga tegema kippusidki. Ei tea täpselt, kuidas oli, aga selle aasta mai lubab loota, et 

saame kõik rohkem looduses ja õues viibida, et järgmiseks õppeaastaks nii head tervist kui ka 

emotsioone koguda.  

 

 

Mõnusat puhkamist ja kohtumiseni sügisel. Esimene üritus  koos peredega toimub 4.septembril. 

 

Merila Pihlap,  

Tarvastu Lasteaia õppejuht 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kärstna Tõrupesa suvi 

 Rühm on suvepuhkusel 18.06 – 14.08 

 18.06 – 14.08 valverühm Mustla majas, avatud 7.00 – 18.00 

 

Suurte Naeruvõrude suvi 

 01.06 – 29.06 ja  01.08 – 31.08 töötab rühm maja valverühmana 

ja on avatud 7.00 – 18.00 

 

02.07 – 31.07 töötab rühm E – R 7.00 – 18.00  

Tarvastu Lasteaia valverühmana. 

Majas on lapsed kõikidest Tarvastu Lasteaia majadest. 

Lastega tegelevad: 

Merike Tulp (Soe maja õpetaja) 

Helle Tammoja (asendusõpetaja) 

Liina Jurn (Soe maja Muumi rühma õpetaja abi) 

Maja telefon 43 – 66 – 275 

Rühma telefon 58972151 (ainult juulis) 

    

Väikeste Naeruvõrude suvi 

 01.06 – 31.08 rühm suletud, lapsed Suurte Naeruvõrude rühmas 

 

 

 

 

Karu talveunes  



 

Muumide suvi 

 01.06 – 15.06 töötab rühm maja valverühmana, rühmas on koos 

Puhhid ja Muumid, rühm avatud 7.00 – 18.00 

 18.06 – 14.08 rühm suletud 

 18.06 – 14.08 valverühm Mustlas, avatud 7.00 – 18.00 

 15.08 – 31.08 töötab rühm maja valverühmana, rühmas on koos 

Puhhid ja Muumid, rühm avatud 7.00 – 18.00 

 

Ubinate suvi 

 01.06 – 15.06 Ubinad Naksitrallide rühmas, rühm avatud  

7.00 – 18.00 

 18.06 – 14.08 rühm suletud 

 18.06 – 14.08 valverühm Mustlas, avatud 7.00 – 18.00 

 15.08 – 31.08 Ubinad Naksitrallide rühmas, rühm avatud  

7.00 – 18.00 

Puhhide suvi  

 01.06 – 15.06 Puhhid Muumide rühmas, rühm avatud 7.00 – 18.00. 

 18.06 – 14.08 rühm suletud 

 18.06 – 14.08 valverühm Mustlas, avatud 7.00 – 18.00 

 15.08 – 31.08 töötab rühm maja valverühmana, rühmas on koos 

Puhhid ja Muumid, rühm avatud 7.00 – 18.00 

Naksitrallide suvi 

 1.06 – 02.06  öölasteaed „Öös on nutti“. 

 01.06 – 15.06 töötab rühm valverühmana, rühmas koos Ubinad ja 

Naksitrallid. Rühm avatud 7.00 – 18.00 



 18.06 – 14.08 rühm suletud 

 18.06 – 14.08 valverühm Mustlas, avatud 7.00 – 18.00 

 15.08 – 31.08 Ubinad Naksitrallide rühmas, rühm avatud  

7.00 – 18.00 

 

 

 06. - 07.06  TEL SUVEPÄEVAD ÕPETAJATELE 

 

 24.06 KELL 15.00 SOE KÜLA JAANIPÄEV JA TRIATLON 

  

JUULI 

 10.-11.07 ELAL 27. suveseminar ÜITSAINUS MULGIMAA – 

osalevad õpetajad Irja Vell, Aire Kotov ja Aili Torokvei. 

 

  

                      

 

Järgmine teataja ilmub 31.08 

Lõbusat suve! 
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