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ON TARVASTU LASTEAIA 2019 - 2020 MÄNGUAASTA 

TEGEVUSKAVA JA RÜHMADE TÖÖPLAANIDE ALUSEL 

KOOSTATUD OKTOOBRI KUU INFOLEHT 
 

 

 



 

TEATAJAST LEIAD 

 Mõne toreda sündmuse kajastuse

 Tarvastu Lasteaia rühmade ühe kuu tööplaani:

 Tõrupesa värv  on kollane 

 Naeruvõrude värv on roheline 

 Soe maja rühmade värv on sinine 

 Töökorralduslikku infot õpetajatele

 Infot lapsevanematele

PANE TÄHELE! 

 Muudatustest tööplaanis annavad teada rühmade õpetajad.

 Infoleht ei välista ühtki suhtluskanalit, vaid täiendab 

olemasolevaid.

 Kõik infolehed on leitavad veebilehel
https://tarvastulasteaed.weebly.com/lasteaia-teataja.html 

 
 

 

Aasta teema: Tervistedendav ja looduslähedane kasvukeskkond elu 

põhiväärtuste tundmaõppimise teekonnal. 

Aasta moto: Kõiki asju ise teha, ise minna, ise näha. 

Aasta eesmärgid: 

1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist läbi tervislike eluviiside. 

2. Lapsel on huvi saada teadmisi ümbritseva elu, looduse ja 

ühiskonna nähtuste kohta. 

3. Laps mõistab heategevuse olemust. 

https://tarvastulasteaed.weebly.com/lasteaia-teataja.html


 

 

HEAD TEHA ON HEA! 

 

2019/2020 mänguaasta on Tarvastu Lasteaias alanud ning siginat-saginat on jätkunud 

terveks septembrikuuks. Sel õppeaastal püüame lastele rääkida rohkem heategevuse 

olemusest ning MÄRKAMISEST. Lasteaia ülesandeks on märgata abivajajaid, neid 

toetada ning nõustada. Koostöös hoolekoguga soovime õla alla panna peredele, kes seda 

vajavad ning seeläbi selgitada ka lastele, et on oluline aidata. Heategevuse väljundeid on 

aga väga palju. Seetõttu oleme võtnud endale ülesandeks iga kuu teha ühe heateo. 

Septembrikuus liitusime ettevõtmisega „Maailmakoristuspäev“. Seeläbi andsime koos 

lastega panuse ümbritsevasse keskkonda, heategu loodusele.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrikuu keskendus loodusele, oktoobris ootavad aga uued põnevad väljasõidud ning 

ettevõtmised. Kallid lapsevanemad! Lööge ka kodudes kaasa meie heategevuslike 

ettevõtmistega ning rääkige lastele selle tähtsusest. Kindlasti kutsun ka Teid üles 

märkama meid ümbritsevaid inimesi ning kus viga näed laita, seal mine ja aita. Soovin 

Tarvastu Lasteaia juhtkonna poolt Teile palju jõudu, jaksu ning väga toredat 

mänguaastat.  

Õppejuht  

Sigrit Letlane 

 

 

Suur Tõrupesa 

20.septembril toimus Suure Tõrupesa rühmal 

sügismatk Kärstna Kabelimäele. Kuna sellel päeval 

oli ka Ülemaailmne Koristuspäev, siis ühtlustasime 

matka koristuspäevaga. Iga laps sai kätte sinise kinda, 

et prügi korjamine tee äärest oleks igati ohutu. Lastele 

meeldis selline aktsioon väga. Kui alguses oli tunne, 

et teeääred on väga puhtad, siis pidime tõdema, et nii 

ilus see vaatepilt siiski polnud ja kahest prügikotist ja 

ajast jäi seekord väheks. Laste jaoks oli matk kohe 

palju huvitavam, kui oli seatud eesmärk koristada 
võimalikult palju prügi. Vahepeal tekkis lastel lausa 

võistlusmoment, kes korjab kõige rohkem prügi. 

Matka lõppedes pakkusid lapsed välja, et koristuspäev 

võiks olla iga nädal korra, siis ei koguneks 

kraavidesse niipalju prahti. Heateost meie tervisele 

sai heategu kogu maailma tervisele! 

Autor: Siret Letlane 

 

Maailmakoristus päeval osalesid: Ubinad, Puhhid, Suur 

Tõrupesa, Väike Naeruvõru, Naksitrallid! 

Fotode autorid: Liisi Maran, Madli Ütsik, Külliki Kullama 



Uute töötajate tutvustus 
 

Siret Letlane -Tere, mina olen Siret Letlane ja asusin tööle 

Kärstna majja 5-7 aastaste rühma õpetajaks ja kahe rühma 

liikumisõpetajaks. Lõpetasin Rakvere Kolledži alushariduse 

pedagoogi eriala. Lasteaias olen töötanud juba 6 aastat, alustades 

õpetaja-abina. Olen positiivse ellusuhtumisega, rõõmsameelne 

inimene. Minu eesmärgiks on luua lapse ümber keskkond, mis 

toetab tema mitmekülgset arengut ja pakub lapsele täielikku 

turvatunnet.  
 

 

Merit Letlane – Olen 19 aastane ja väga elurõõmus neiu. Õpin 

Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 

Lasteaiaõpetajaks oli soov saada juba lapsepõlves. Mulle 

meeldib lastega mängida ja neid õpetada ning juhendada. Lisaks 

sellele olen tegelenud väga palju ka muusikaga- laulan ning 

mängin klaverit. Tegutsen ka Tõrva Noortevolikogus. Sellest 

aastast alustasin Kärstna majas väikeste rühma  õpetajana. 
 
 

 

 

Meelike Ivan -Olen sündinud 30.juuli 1975 Tartus. Koolitee 

algas Paide 1.Keskkoolis, jätkus Valga 1.Keskkoolis, kus 

omandasin ka masinõmbleja kutse. Õpinguid jätkasin Tartu 

Ehitus-ja Kergetööstus koolis, naiste ja laste kergerõivaste 

õmbleja-juurdelõikaja erialal. Läbitud on ka baaridaami 

kursus. Töötanud olen nii  au-pairi, baaridaami, 

juurdelõikajana kui ka puidutööstuses ja maasikakasvatuses. 

Olen vabaabielus, elukaaslane töötab ehitajana. Mul on 

poeg(22a.) ja tütar (13.a). Hobid on õmblemine, joonistamine, 

lugemine, ristsõnad. Väikest viisi teen ka sporti. 

Septembrist alustasin tööd õpetaja abina Väikese Naeruvõru 

rühmas Tarvastu Lasteaias. 

 

 
 



Ruth Mikk -Sündinud 1956. aastal Mustlas, õppinud 

Mustla keskkoolis ja lõpetanud Tallinna 

Kergetööstustehnikumi ökonomist-planeerija eriala. 

Töötasin Suislepa kolhoosis raamatupidajana ja alates 

1995. aastast Tarvastu Vallavalitsuses 

raamatupidajana. Käesoleva aasta septembrist töötan 

Tarvastu Lasteaia Mustla majas majandustöötajana. 

Olen ühe tütre ema ja kahe lapselapse vanaema. 

Hobideks on aiandus ja lugemine.  

 

Liisi Maran- Olen sündinud Rakveres, aga juured on pärit 

Suislepast. Lasteaiaõpetajana alustasin tööd Vambola 

Lasteaia Suislepa majas ja peale lastega kodus oldud aega 

jätkan Soe majas Puhhi rühma õpetajana. 

Maaülikoolis omandasin kalakasvatuse eriala magistrikraadi, 

lasteaiaõpetaja täienduskursuse lõpetasin 2015 aastal. 

Peale esimese lapse sündi tundsin, et töö lastega on just 

minule ja nii sündiski otsus erialavahetuseks. Loodan, et uus 

õppeaasta tuleb tore ja täis mängurõõmu. 

 

 

 

Ardo Kantemus- Olen 27-aastane Viljandi 

Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala tudeng. Põhiliseks 

pilliks, mida mängin, on klaver. Mulle meeldib mängida ka 

kitarri ja laulda ning eriti hingelähedane on muusika 

kirjutamine. Lasteaias muusikaõpetajana töötamine 

täiustab mind nii muusiku kui inimesena ning oma oskuste ja 

kogemustega loodan lasteaiale igati abiks olla. Sügisest 

alustasin Soe maja muusikaõpetajana. 

 

 

 

  



 

Tegemised septembris 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Väike Naeruvõru 

Ühel hommikupoolikul lendasid meie 

rühma mesimummud ning kutsusid meid 

metsa seenele. Et me metsas ära ei 

eksiks, käis korraga metsas 4 last ja 4 

mesilast. Metsas leidus erinevaid seeni, 

puravikke, kukeseeni, pilvikuid, riisikaid 

ja rajale eksis ära ka kärbseseen. 

Mesimummudega harjutasime enda 

järjekorra ootamist, kordasime käsklusi 

„edasi“ ja „tagasi“, kordasime suuremate 

lastega numbreid 1-6. Metsast korjasime 

vaid söögiseeni, ilusad punased 

kärbseseened jätsime metsa kasvama, 

ehk saab mõni konn seda vihmavarjuna 

kasutada. 

Autor: Külliki Kullama 

Suur Naeruvõru 

Spordinädal 

Käisime jalutamas paisjärve ääres, hommikul 

aeroobika. 

Esmaspäeva õhtul lisaks ka võimlesime. 

Teisipäeval suured ujumas ja nooremad tegid toredaid 

liikumismänge. 

Kolmapäeval jalgrattamatk Soele. 

Neljapäeval kooli staadionil spordipäev (jooks, 

pallivise, kaugushüpe ja ümber staadioni jooks. 

Autor: Merike Klein 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Väike Tõrupesa 

Väikesed tõrulapsed käisid sügise alguse puhul 

mõisapargis matkamas. Ring oli väikeste 

tõrukeste jaoks piisav. Kõndimise ajal panime 

tähele mitmeid erinevaid lehti, puid ja põõsaid 

ning arutasime, kuidas sügis muudab neid. 

Lapsed said taskusse pista ka kastanimune, mis 

neile väga meeldis. Matka lõpus otsisime, 

mida sügis meile kinkis. Avastasime, et sügise 

kingitus oli maja ees kännu peal ja kingituseks 

olid küpsisest seenekesed. 

Autor: Merit Letlane 

Ubina rühm  

2019. aasta on eesti keele 

aasta. Seoses sellega valmib 

igal ubina rühma lapsel oma 

täheraamat. Peale tähe saab 

raamatusse kirja ka selle 

tähega sõnad, mis lapsed ise 

ütlevad. Õpetaja abiga 

kirjutame. 

Autor: Reet Järveküla 

Puhhi rühm 

Sügise sünnipäeva tähistamine 

kohalikus metsatukas. Lastel oli kaasas 

ise pakitud seljakott võileiva ja joogiga. 

Lisaks tuli meiega kaasas 

muusikaõpetaja, kes tegi oma tunni 

metsas. Lastele matk meeldis ja õpetajad 

olid ka matkaga rahul. 

Autor: Liisi Maran 

Naksitrallide rühm 

Traditsioonilisel, seekord 19–ndal üritusel 

osales tavapärasest vähem jooksusõpru. Ehk oli 

põhjuseks ka vihmane hommikupoolik. Kõige 

arvukam oli väikeste laste Tillujooks ümber 

väikese järve. Kõik osalejad said diplomid, 

müslibatoonid ja suuremad lisaks ka medalid. 

Kohaletulnud jooksusõbrad olid 

rõõmsameelsed ja positiivselt meelestatud. 

Kehakinnituseks oli tee ja koogiamps. 

Autor: Aili Klein 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

MEENUTAME SEPTEMBRIT 
 

  

Muumid 

Mihklipäeva jooks 

Kohal olnud lapsed läbisid joostes õpetajate 

eestvedamisel (lastega koos joostes) kogu ringi. 

Tore liikumisüritus, vaatasime ka teise rühma 

sportimist. 

See on ka rahvakalendris märgitud oluline päev 

eestlastele. 

Autor: Heli Almre 



 

 

 

Uued hoolekogu liikmed Tarvastu Lasteaias 

  
Nimi E-mail Rühm 

Raul Reelend raul.reelend@gmail.com Väike Naeruvõru 

Katrin Nukka kati.nukka@gmail.com Suur Naeruvõru 

Kristel Muru kristelnurme@gmail.com Väike Tõrupesa 

Valmar Haava valmar.haava@gmail.ee Suur Tõrupesa 

Jelena Jasnova jelena.jasnova@mail.ee Muumi 

Merit Tõllasson merittollasson@gmail.com Ubinad 

Joel Mandri mandjoel@gmail.com Puhhid 

Moonika Põder moonikapoder@gmail.com Naksitrallid 

Siret Letlane siret.letlane@viljandivald.ee Õpetajate esindaja 

 

 

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et 

õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle- 

suunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

 

Lasteaia hoolekogu teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele 

soodsa  arengukeskkonna tagamiseks. 

 

Oodatud on lastevanemate mured ja rõõmud eespool olevatele vanemate 

esindajate meiliaadressidele. 

 

 

Protokollid on leitavad lasteaia kodulehelt tarvastulasteaed.weebly.com

mailto:jelena.jasnova@mail.ee
mailto:siret.letlane@viljandivald.ee


 

 

 

Tõrupesa oktoober 
 

 

01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10 Koolieelikute ujumine Ramsil  

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 11.15. Pilet 3 eurot  
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas on 08.30-    

12.30  õpilased Tarvastu Gümnaasiumist 

 

07.10-11.10 Leivanädal 

 

11.10  Mulgi lipu päeva tähistamine  
 

21.10 EESTI KEELE AASTA 

lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega “Minu raamat” Kärstna Raamatukogus.  
 

21.10-25.10 Mängude nädal  
 

23.10 Koolieelikute väljasõit Mulgi Savikotta  

 

01.10-31.03  Tõrupesa võitleb hambakollidega  
 



 

 

 

 

 

Väikeste Naeruvõrude oktoober 

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 10.00. Pilet 3 eurot 
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist  

 

07.10-11.10 Leivanädal 

 

11.10 Mulgi lipu päeva tähistamine 

 

09.10 Väikeste Naeruvõrude sügisene spordipäev 
 

21.10 Eesti keele aasta lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega  

“Minu raamat” Tarvastu Raamatukogus  
 

21.10-25.10 Mängude nädal- Palume kodust kaasa võtta mõni vahva lauamäng, 

mida üheskoos mängida 
 

31.10 Kostüümipidu (Lisainfo õpetajatelt) 
 



 



 

 

 

 

Suurte Naeruvõrude oktoober

 
01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10 Koolieelikute ujumine Ramsil  

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 10.00. Pilet 3 eurot 
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist 

 

 

07.10-11.10 Leivanädal 

 

11.10 Mulgi lipu päeva tähistamine  
 

21.10 Eesti keele aasta lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega 

 “Minu raamat” Tarvastu Raamatukogus  

 

21.10-25.10 Mängude nädal  
 

23.10 Koolieelikute väljasõit Mulgi Savikotta  



 

 

 

 

Muumide oktoober 

 

 

01.10 Rahvusvaheline muusikapäev õues  

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 9.00. Pilet 3 eurot  
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist  
 

21.10-25.10 Mängude nädal  
 

 

 



 

 

 

Ubinakeste oktoober 
 

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 9.00. Pilet 3 eurot 
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist 

 

07.10-11.10 Leivanädal 

 

11.10 Mulgi lipu päeva tähistamine  

 

21.10 Eesti keele aasta lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega  

“Minu raamat” Tarvastu Raamatukogus 
 

21.10-25.10 Mängude nädal  
 

30.10 Ubinapere QR-koodijaht isadega Suislepa Veskis  
 

 

01.10-31.03  Ubinakesed võitlevad hambakollidega  
 



 
 

 

 

 

Puhhide oktoober 



01.10 Muusikapäeva tähistamine, 12.00-13.00 klassikalise muusika kuulamise kohvik 

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 9.00. Pilet 3 eurot 
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist 

 

07.10-11.10 Leivanädal  
 

11.10 Mulgi lipu päeva tähistamine  

 

14.10 Koduste emmede hommikupoolik 
 

21.10 Eesti keele aasta lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega  

“Minu raamat” Tarvastu Raamatukogus.  
 

21.10-25.10 Mängude nädal  
 

23.10 Kaisukate kokkutulek. Palume kõigil lastel kaisukaru lasteaeda kaasa 

võtta.  




 

 

 

 

 

Naksitrallide oktoober 

 

04.10 Lasteteater Rõõmulill “Ettevaatust Sebra” kell 9.00. Pilet 3 eurot  
 

04.10 Õpetajate päeva tähistamine. Rühmas  on 8.30-12.30 

õpilased Tarvastu Gümnaasiumist 
 

07.10-11.10 Leivanädal  
 

21.10 Eesti keele aasta lõpetamine ettelugemise päevaga ning näitusega  

“Minu raamat” Tarvastu Raamatukogus 
 

21.10-25.10 Lemmik lauamängu nädal 
 

23.10- Koolieelikute väljasõit Mulgi Savikotta 



 

 

 

EELINFO! 

 

EELKOOL ALUSTAB TARVASTU GÜMNAASIUMIS 17.OKTOOBER. KUTSED LASTEAIAST! 

 

PUHHIDE JA NAKSITRALLIDE ÜHINE ISADEPÄEVAPIDU TOIMUB 07.11. LISAINFO 

ÕPETAJATELT. 

 

VÄIKESTE JA SUURTE NAERUVÕRUDE ÜHINE ISADEPÄEV TOIMUB 07.11. LISAINFO 

ÕPETAJATELT. 
 

 

 

 

 

 

MEELDETULETUS! 
!!! 3.OKTOOBRIL PALUME LAPSED KOJU VIIA 17.30 SEOSES VILJANDI VALLA 

ÕPETAJATELE PÜHENDATUD AKTUSEGA MUSTLA RAHVAMAJAS. 

Üks tõeline õpetaja 

ei peaks olema lapse mängude lõpetaja, 

kes ütleb täpselt siis just, 

kui lapsel on  sees tohutu mängulust: 

„Hakkame tegema õppetegevust,“ 

ja kutsuma lapsi laudade taha 

ja ütlema: „Istuge maha!“  

Lapsed vastavad kooris: „Ei taha!“ 

„No hea küll, siis istuge toolile! 

Kuidas iganes ise soovite- 

meil on õpe, mis lapsest lähtub. 

No istuge ometi kähku!“ 

Lapsed istuvad, õpivad ajuga, 

mitte kõikide meelte ja tajuga, 

näevad silmaga, teevad käega, 

mitte seesmise võluväega… 

Üks tõeline õpetaja 

ei peaks olema lapse mängude lõpetaja, 

vaid ise ka natuke laps samal ajal. 

 

ARMSAD TARVASTU LASTEAIA 

ÕPETAJAD, VÄRVILIST JA TOREDAT 

ÕPETAJATE PÄEV! 

 

TITEKAMMER 

ALUSTAB MUSTLA 

MAJAS 07.10 KELL 

14.00! 
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