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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 veerg 

 

 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 2018/2019 mänguaasta moto on: 

Kõiki asju ise teha, ise minna, ise näha. 

Aasta üldteema: „Eesti 100“ 

Aasta alateema: „Sada pärli loodusest“ 

Aasta eesmärgid:  

1. Osaleda laste ja peredega erinevates loodusprojektides. 

2. Õpetada lapsi hoidma emakeelt  ja väärtustama eesti keele kaunist kõla.  

3. Väärtustada sõbralikku koostööd erinevate koostööpartnerite vahel. 

4. Toetada lapse kehalise aktiivsuse arengut läbi erinevate liikumistegevuste 

ja õuesõppe.  

5. Integreerida robootikategevused  õppekasvatustöösse - IKT teeb nutikaks! 

 

  
 

 

 
 

 

 



  Direktori veerg 

 

Taas on kevad käes ja lasteaia aasta on lõpusirgel. Õppeaasta on olnud 

sisukas, aga ka üpris pingeline. Aprillis algas Soe majas kauaoodatud 

remont. Ehitaja organiseeris oma töö selliselt, et saime ilma kolimata 

toimetada õppeaasta lõpuni. Vaatamata sellele, et pidevalt käib 

kopsimine, puurimine, lammutamine ja kaevamine, on hakkama saanud 

kõik - töötajad, lapsed ja lapsevanemad. Aitäh rahuliku ja mõistva 

suhtumise eest kõigile! 

Suvel saame kasutada Mustla maja. Ilmselt on kõik märganud ka seda, 

et Mustla maja ümber on valmis saanud uus aed. See lisab turvatunnet 

ja rõõmustab kõiki uuenenud välimusega. 

Ehitaja on lubanud anda endast parima, et Soe maja lapsed saaksid 

sügisest tagasi oma majja. Kui miski peaks takistusi tekitama, siis 

anname augustis kindlasti infot, kuidas septembrist toimetama 

hakkame. 

Rõõmu teeb see, et Kärstna piirkonnast on lasteaeda tulemas sügisel 

nii palju lapsi, et tuli vallale esitada taotlus lisarühma avamiseks. 

Selleks eraldati reservfondist lasteaiale ligi 30 000 eurot, et 

remontida ruumid, soetada mööbel ja palgata uusi töötajaid. 

 

Suveks soovin kõikidele palju päikest ja toredat puhkust! 

 

Tarvastu Lasteaia direktor 

Tiiu Rõõm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tõrupesa suvi  

 

 Rühm on suvepuhkusel 01.07- 01.08   

 
 

Aire puhkab: 17.06-13.08, tööle 14.08.  

Iive puhkab: 25.06-29.07, tööle 30.07.  

Aili puhkab: 01.07-26.08, tööle 27.08.  

Kristel puhkab: 01.07-28.07, tööle 29.07. 

 
 

Suurte ja Väikeste Naeruvõrude suvi 

 Alates 03.06 on suverühma registreeritud lapsed  

Suure Naeruvõru rühmaruumides.  

 

Juunis töötavad rühmas Irja Vell, Maiki Mattis ja Külliki Kullama.  

 

Rühm on avatud E – R 7.00 – 18.00 

 

 Juulis töötavad SUVERÜHMAS direktori poolt määratud 

õpetajad. 

 

  Augusti info täieneb töö käigus. 

 

  

Lea puhkab 03.06-31.07. Tööle 01.08  

Merike puhkab 03.06-21.07. Tööle 22.07  

Maiki puhkab 25.06-18.08. Tööle 19.08   

Irja puhkab 25.06-19.08. Tööle 21.08  

Külliki puhkab 01.07-25.08. Tööle 26.08  

 

Karu talveunes  



 

Soe maja Muumide, Ubinate, Puhhide ja Naksitrallide suvi 

 
 

Aprill 2019 – jaanuar 2020 

Teostab Soe majas remonttöid: 

 
 

 Alates 03.06 on MUUMIDE ja UBINATE rühmadest suverühma 

registreeritud lapsed oodatud Mustla maja I korruse Väikese 

Naeruvõru rühmaruumi. 

 

Juunis töötavad rühmas õpetajad Tuule Vilgelm, Sigrit 

Letlane ja õpetajaid abistavad Helja Ütsik  ja Liina Jurn. 

 

Rühm on avatud E-R 7.00 – 18.00 

 

 Alates  03.06 on  PUHHIDE ja NAKSITRALLIDE rühmadest 

suverühma registreeritud lapsed oodatud Mustla majja ja on ühes 

rühmas koos Suure Naeruvõru lastega II korruse saalis. 

 

Rühm on avatud E-R 7.00 – 18.00 

  

Juunis töötavad rühmas õpetajad  Sirje Laks, Aili Klein ja õpetajaid 

abistab Anu Leppik.  

 

 

 Juulis töötavad SUVERÜHMAS direktori poolt määratud 

õpetajad. 
 

 

 Augustikuu informatsioon täieneb jooksvalt. 

  

 



 

  

 

 

 

 

MUSTLA MAJA ON SUVEKUUDEL AVATUD  E - R 7.00 – 18.00  

 

 

 



 

 

 

 

EELINFO !!!!!! 
 

 

2019 - 2020 õppeaasta avaüritus toimub 30.augustil kell 17.00 

Toimumiskoha teatame. 

 

 

 



 

 

 

 

TOREDAID SUVEELAMUSI  

 JA  

UUTE KOHTUMISTENI SÜGISEL! 

 

 


