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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 

 

   Direktori mõtisklus 

 

See märk tähistab töökorralduslikku ja eelinfot 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. 
        
 
 
 
 

 



 Direktori mõtisklus 

Ühtne Tarvastu Lasteaed saadab üheskoos aastat ära nüüdseks teist korda. Minul on au 

olnud need ühised ettevõtmised koos teiega läbi teha. Oleme paari aasta jooksul kogenud nii 

rõõme kui muresid, aga kõige suurem rõõm on sellest, et meie lasteaiamajad on lapsi täis. 

Nii käib Tõrupesa rühmas 18 last,  Mustla Naeruvõrudes on kokku 38 last ja Soe maja neljas 

rühmas käib 71 last. Kooli on minemas kokku 24 last. Praegune seis näitab, et  kohad saavad 

täidetud ka järgmisel sügisel  ning  loodetatavasti ei jää ka ükski laps ukse taha. Samas teeb  

laste järjekord meie erinevatesse majadesse suurt rõõmu, sest järelkasvu jätkub.  

Öeldakse, et uude aastasse ei tohi kaasa võtta ühtki vana selgeks tundmata tunnet, vaid kõik 

tuleb selgeks rääkida veel enne, kui kell aasta viimset kesköötundi lööb. Olgu siis nii, teeme 

mõned asjad klaariks.  

Ei, mul ei ole lehe kaudu põhjust lahendust otsida  ühelegi negatiivsele kogemusele. Kõik, 

mis vaja, saab töö käigus räägitud ja ilma liialdamata saan öelda, et oleme üheskoos saanud 

nii mõnegi raske pähkli katki hammustatud. Minu kõrval on minu head ja töökad kolleegid 

ning tegus hoolekogu. On olnud kitsaskohti ja kindlasti tuleb veelgi, aga ühised arutelud on 

toonud asutuse tänasesse päeva, mis on meile kõigile silmaga nähtav ja südamega kuulatav. 

Rõõmustame selle üle, et kõikides majades on head töötingimused ja tublid töötajad  ning 

jagub lastele toredaid mänge ja mänguasju. Täiendust said kõikide majade mänguväljakud. 

Meil on toredaid sõpru nii kodumaal kui välismaal. Teha on veel palju ja ka uuele aastale 

läheme vastu uute soovidega, mis loodetavasti ka täituvad. Kindel on juba praeguseks see, et 

vähemalt Soe maja saab suvel uue välisilme. 

Ja selle vana asja klaarimisega on nii, et ongi soov teile kõigile  aasta lõppedes öelda,  et  

tunnen end koos teiega hästi ja rõõmustan, et oleme kasvanud ühtseks meeskonnaks - 

olenemata sellest, et asume erinevates majades. Meie ühine soov on elada rahus, hoida  elu 

järjepidevust ja kasvatada turvalises keskkonnas üles uus põlvkond, meie endi lapsed. 

Tänased lapsed on homsed tegijad ja kõik see, mille panustame oma laste arengusse, on 

vundamendiks tulevikule.  

Soovin kõigile meie asutusega seotud inimestele oskust olla siin ja praegu, oskust tunda 

rõõmu igapäevastest asjadest ning oskust kujundada elu selliselt, et ka sügavas 

südamepõhjas poleks põhjust nurisemiseks. Kõik siin elus on liikumises, muutumises ja 

käigupealt saab tänasest homne. Tänane laps on homne täiskasvanu, kes võtab ühel päeval 

üle meie rolli. Olgu neid lapsi palju ja olgu meil oskust olla heaks teejuhiks nende kasvamise 

teel. 

Ja veel….märkame üksteist, leiame üles üksteise tugevad ja kiitmist väärivad omadused ning 

teeme pai ka iseendale….lihtsalt…..inimeseks olemise eest!  

Ilusat vana aasta lõppu ja rõõmsat uut aastat! 

 

Tiiu Rõõm, Tarvastu Lasteaia direktor 

 



KÄRSTNA TÕRUPESA JAANUAR 

 

 R 05.01 -  kolmekuningapäev - hüvasti kuuseke! 

  K 17.01 - koolieelikute spordipäev Tarvastu Gümnaasiumi võimlas. 

 E 29.01 -  R 01.02 - lumememmede kokkutulek - lumest ehitised (kui on 

lund!!!). 

 K 31.01 kell 11.30  Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

 

MUSTLA MAJA VÄIKESTE NAERUVÕRUDE  JAANUAR 

 

 T 02.01 - R 05.01  - mängude nädal 

     R 05.01  - Head teed sulle, kuuseke!  

 N 11.01 toimub matk: “Head 2018.aastat, sõbrad!” (lähme metsloomadele 

toitu viima). 
 

 K 31.01 kell  11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

MUSTLA MAJA SUURTE NAERUVÕRUDE JAANUAR 

 E 02.01 -  R 05.01   mängude nädal 

R 05.01 on kuuse ärasaatmine. 
 

 K 17.01 koolieelikute spordipäev Tarvastu Gümnaasiumi võimlas. 
  

 N 11.01 lähme metsa, metsloomadele toitu viima. 

 

 K 31.01 kell  11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

 



 

SOE MAJA MUUMIDE JAANUAR 

      R 05.01 kell 9.30  jõulukuuse  teele saatmine. 

  E 15.01 – R 19.01 lumekunsti nädal. Võimalusel meisterdame ja 

värvime lumest kujusid. 

 N 25.01 matk metsa, loomadele toitu viima. Võimalusel palume loomade 

tarbeks lapsele mõni sobilik amps kaasa panna. 

 K 31.01 kell  11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

 

SOE MAJA UBINATE JAANUAR 

 R 05.01 tähistame kolmekuningapäev 

 

 K 17.01 tähistame tõnisepäeva. 

 

 Lume olemasolul toimub kuu jooksul üks mõnus talvepäev. Võimalusel 

meisterdame lumest kujusid, kelgutame ja teeme kõike seda, mida suvel 

teha ei saa. 

 

 K 31.01 kell  11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOE MAJA PUHHIDE JAANUAR 

 R 05.01 - Kuusk, kuusk, kuuseke! 

 

 T 23.01 sõidame Viljandisse vaatama Reky Laste- ja Noorteteatri etendust 

“ Väike merineitsi” Pilet 7.-, sõit 3.-. Raha tuua 10.01.2018. 

 

 K 31.01 kell  11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega: 

„Eile, täna, homme“. 

 

 

 

 

 

SOE MAJA NAKSITRALLIDE JAANUAR 

R 05.01 - Kuusk, kuusk, kuuseke! 

 K 17.01 – Koolieelikute spordipäev Tarvastu Gümnaasiumi võimlas. 

 

 T 23.01 sõidame Viljandisse vaatama Reky Laste- ja Noorteteatri etendust 

“ Väike merineitsi” Pilet 7.-, sõit 3.-. Raha tuua 10.01.2018 

 

 K 31.01 kell 11.30 Soe majas Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega 

„Eile, täna, homme“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EELINFO! 

  

NELJAPÄEVAL, 22.02 KELL 10.OO  

TÄHISTAB TARVASTU LASTEAED MUSTLA RAHVAMAJAS  

 EESTI VABARIIGI  

SAJA AASTA JUUBELIT KONTSERDIGA 

 

 „ME ARMASTAME EESTIT“  

 

 

HEAD VANA AASTA LÕPPU  

JA  

HEAD UUT AASTAT! 


