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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 

    Üks tore tegu meie lasteaias 

   

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. 
 

 

 



Kaisukarupäev Muumi rühmas 

 

Kaisukarupäev on üks tore päev rahvusvaheliste tähtpäevade nimistus, mille kaudu on 

võimalik õpetajal üks lapse päev lasteaias tavapärasest teistsuguseks teha. 

 
/Kaisukarupäeva eesmärk on mänguloomade kaudu jagada häid emotsioone neile, kes seda 
vajavad. Rahvusvaheline kaisukarupäev on tähtpäevade kalendris 1980. aastast, kui organisatsioon 
Kogu Maailma Head Karud selle algatas. Kaisukarude päeva tähistatakse 27. oktoobril. 
Allikas: http://lastega.ee/index.php/et/k2ev/item/1332-rahvusvaheline-kaisukarupaeev-27-10  

  

Muumi rühmas kogunesid kodused kaisukarud ja kõik rühma kaisukarud koos 

Naksitrallide rühma lastega reedel, 27.10 suure kaisumõmmiku ümber, et öelda tere ja 

teha üheskoos natuke teistsuguseid asju, kui tavalisel päeval. Kaisumõmmik kostümeeris 

ennast laste juuresolekul, et lapsed ei kardaks kostüümis inimest ja oleksid juba 

tegeluse alguseks uue olukorraga kohanenud.  

Suur kaisumõmmik jutustas lastele jutu, mille kaudu said lapsed teada, et kaisukate aeg 

ei lõpe lasteaia lõpetamisega. Kaisukas käib külas ka koolilastel ja selleks ei pea ema ega 

õpetaja käest üldse luba küsima. Veel saime üheskoos mõmmikud kokku lugeda, neile pai 

teha, saladusi jutustada ning üheskoos mõmmitantsu tantsida.  

Tore oli see, et meie pisikesed Muumid said sellel päeval oma päris esimese 

esinemiskogemuse tantsuga Hiili ja hüppa ning seda oli koos oma koduse kaisumõmmikuga 

kohe palju turvalisem teha. Ka Naksitrallide rühma lapsed esinesid tantsuga, mis on sellel 

sügisel lasteaias selgeks õpitud. Lauluõpetaja abil lauldi üheskoos veel mitu uut mõmmide 

teemalist laulu ning üheskoos lauldi mõmmikud ka magama. 

Seekord läksid mõmmikud tudule  „näitusesaali“, sest sinna kogunesid ka Ubinakeste ja 

Puhhide kaisumõmmikud. Suur kaisumõmmik jagas kõigile lastele ka mõmmikute pilte 

värvimiseks, et laps saaks selle päeva emotsioone läbi värvidesse panna. 

Oli vahvalt teistsugune lasteaiapäev, milles oli keskkonnaõpetust erinevate ruumide vahel 

liikumisel, matemaatikat loendamise ja sorteerimise kaudu, emakeelt läbi kuulamise ja 

jutustamise, liikumist läbi tantsu ja võimlemise, muusikat läbi laulu ja laulumängude ning 

kunsti läbi värvipiltide värvimise. Oli lastele õpetlik ja rõõmus reede. 
 

Merike Tulp 

Muumi rühma õpetaja 
 

 

 

 

 

 

http://lastega.ee/index.php/et/k2ev/item/1332-rahvusvaheline-kaisukarupaeev-27-10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piltide autor Helja Ütsik 

 

 

 

 

 



Kärstna Tõrupesa november 

 

N 02.11  Soe majas algusega kell 11 Viljandi Nukuteatri etendus “Lugu 

karupojast ja sellest kes elab jões”. Pilet 3€. 

R 10.11 kell 17  mänguõhtu koos isaga   

 

N 16.11  Matk loodusesse, osalevad  4-7.a lapsed. 

 

N 16.11 eelkool koolieelikutele Tarvastu Gümnaasiumis 

 

K 22.11  Soe majas kell 15.15  Lasteteatri etendus “Kuidas saada heaks”. Pilet 3€. 

 

K 22.11 Mustla majas kell 17.15 õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

N 23.11   “Kadride” mänguhommik 

 

Tähelepanu!  

Jõulupidu toimub 19.12 kell 17.00 

 

 

 

 

Karu talveunes  



Suurte Naeruvõrude november 

 

N 02.11          kell 11 Soe majas Viljandi Nukuteatri etendus  “Lugu karupojast ja 

sellest kes elab jões”. Pilet 3€. 

N 09.11 kell 17.00–18.30 sportlik isadepäev Tarvastu Gümnaasiumi 

võimlas. 

T 14.11 kell 16 taibukate teaduskool  

 

N 16.11  eelkool koolieelikutele Tarvastu Gümnaasiumis 

 

K 22.11  kell 15.15 Soe majas Lasteteatri etendus “ Kuidas saada heaks“. Pilet 3€. 

 

K 22.11 kell 17.15 Mustla majas õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

R 24.11  kadripäeva hommik rühmas 

 

T 28.11 kell 16 taibukate teaduskool 

 

 

 

 



Väikeste Naeruvõrude november 

 

N 02.11           Soe majas kell 11 Viljandi Nukuteatri etendus   “Lugu karupojast ja 

sellest kes elab jões“. Pilet 3€. 

N 09.11  sportlik isadepäeva õhtupoolik Tarvastu Gümnaasiumi võimlas 

17 -18.30. 

K 22.11  kell 15.15 Soe majas Lasteteatri etendus “ Kuidas saada heaks“. Pilet 3€. 

K 22.11  kell 17.15 Mustla majas õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

R 24.11  kadrihommik 

 

Tähelepanu!  

Jõulupidu toimub 15.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muumide november 

 

N 02.11             kell 11 Soe majas Viljandi Nukuteatri etendus “Lugu karupojast ja 

sellest kes elab jões”. Pilet 3€. 

 

N 09.11             kell 17.15–18.30 isadepäeva tähistamine: „Helkurorienteerumine“. 

Oodatud on kõik isad ja vanaisad. Võta kaasa helkur, helkurvest või helkurpael või 

helkurmüts (ole loov) ja taskulamp.  

K 22.11 kell 15.15 Soe majas Lasteteatri etendus: “ Kuidas saada heaks“. Pilet 3€. 

K 22.11 Mustla majas kell 17.15 õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

 

Tähelepanu!  

Kohtumine jõuluvanaga toimub  Vudila jõulumaal 

kolmapäeval, 20.12 kell 10.00 

Täpne info rühma stendil. 

 

 

 

 

 

 

 



Ubinate november 

 

N 02.11            kell 11.00 Soe majas Viljandi nukuteatri etendus: “Lugu karupojast 

ja sellest kes elab jões”. Pilet 3€. 

T 07.11 kell 17 isadepäev rühmas. 

K 22.11 kell 15.15 Soe majas Lasteteatri etendus: “ Kuidas saada heaks“. Pilet 3€. 

K 22.11 kell 17.15 Mustla majas õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

 

Puhhide november 

 

N 02.11           kell 11 Soe majas Viljandi Nukuteater:  “Lugu karupojast ja sellest 

kes elab jões”. Pilet 3€. 

K 22.11 kell 15.15 Soe majas Lasteteatri etendus: “ Kuidas saada heaks”. Pilet 3€. 

K 22.11 kell 17.15 Mustla majas õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

 

Tähelepanu! 

Rühma jõulupidu toimub 18.12 

19.12 sõidame jõulumaale 

„Kildu külalistemaja jõulumaa Shreki, Fiona, Elsa ja päkapikkudega“. 

Pilet 8€ + sõit 5€ + kingitus 2€ = kokku 15€. Buss välju kell 9.oo. 

 



Naksitrallide november 

 

N 02.11           kell 11 Soe majas Viljandi Nukuteatri etendus: “Lugu karupojast ja 

sellest kes elab jões”. Pilet 3€. 

R 10.11 Isa, tule mängi minuga!  Mängupäev isadega. 

T 14.11 kell 15.15 kooliminejatele taibukate teaduskool 

N 16.11 eelkool koolieelikutele Tarvastu Gümnaasiumis 

K 22.11 kell 15.15 Lasteteatri etendus “Kuidas saada heaks”. Pilet 3€. 

K 22.11 kell 17.15 Mustla majas õpetajate ja lastevanemate koolitus: „Kuidas 

seada piire ja kehtestada reegleid“. Lektor Tiina Kallavus, Tartu Masingu Kooli 

direktor. 

T 28.11 kell 15.15 kooliminejatele taibukate teaduskool 

 Tähelepanu!  

Rühma jõulupidu toimub 18.12 

19.12 sõidame jõulumaale! 

„Kildu külalistemaja jõulumaa Shreki, Fiona, Elsa ja päkapikkudega“ 

Pilet 8€ + sõit 5€ + kingitus 2€ = kokku 15€. Buss väljub kell 9.00. 

 

 

 

 

 



 

ÜLESKUTSE  PEREDELE JA TÖÖTAJATELE ! 

Palume võimalusel igalt perelt ja igalt asutuse töötajalt ühe käsitsi 

meisterdatud (õmmeldud, kootud, heegeldatud jne) kaisunuku või 

kaisulooma, et teha ühiskingitus Norra Päikesesära lasteaia lastele. 

Tore, kui värvi- ja mustrivalik oleks rahvuslik ning kokku saaksime 

vähemalt 100 südameheadust jagavat kaisukat.  Hea soov ja tegija 

nimi võiks kaunistada igat meisterdust. Enne postipaki teele saatmist 

seame saabunud kaisukatest majades üles näituse: 

„Kalli - kalli sõbrale“ 

Tähtaeg: Reede, 24.11 

Näitus majades   E 27.11- N 30.11 

 

 02.11 direktorite koolitus Haapsalu Tibutare lasteaias. 

 02.11 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolitus „Loovmäng 

ja loovtants“. Osaleb Merike Tulp. 

 Kell 13.00 Kärstnas Mulke sügiskuul.  

 14.11 – 15.11 meeskonnakoolitus „Kiusamisest vabaks“. Osalevad Aili 

Klein, Tuule Vilgelm ja Anu Lepik. 

 21.11 õpetajate koolitus Tartu Loodusmajas „Lasteaia õpiõue 

rajamine“. Osalevad Lea Leenurm, Irja Vell, Aili Klein, Merila Pihlap 

ja Tiiu Rõõm. 

 23.11 kell 10.30 Tõrvas Mulgi konverents. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vjl.ee/wp-content/uploads/2012/09/1787591_6.jpg


 

Eelinfo! 

 

 05.12 toimub 5–7aastaste laste õppereis Räpina 

loodusmajja (KIK-i projekt). 

 

Tarvastu Muusika- ja kunstikooli kontserdid 

toimuvad 

11.12 kell 9.30 Soel, kell 10.30 Mustlas 

12.12 kell 9.30 Kärstnas 

 

 

 21.12 asutuse töötajate jõulupidu 

 

 

 

Helget novembrit! 


