
 

NIRK MTÜ (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike erivajadustega lastele) reg. nr. 80314341 

korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 

TERAAPILISE SUVEKOOLI  

raske puudega lastele Tallinnas, Pirita jõe ääres Irus, aadressil Hooldekodu tee 2.  

 

Suvekool toimub neljas vahetuses, esmaspäevast reedeni kella 8.00 – 16.00 

I vahetus: 6. -10. juuni 

II vahetus: 13. -17. juuni 

III vahetus: 20. - 22. juuni 

IV vahetus: 27. juuni - 1.juuli 

Igal hommikul toob tellitud buss lapsed Suvekooli, võttes lapsed peale eelnevalt kokku lepitud peatustest. 

Igal õhtul viib tellitud buss lapsed tagasi kokku lepitud peatusesse.  

Ühes vahetuses osaleb 10 last. 

Osalema on oodatud 6-16 aastased, nii eesti kui vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed. 

Kahjuks ei saa me pakkuda osalusvõimalust ratastooliga lastele seoses ruumide paiknemisega II korrusel. 

 

Suvekooli päevad on planeeritud järgmiselt: 

 

Esmaspäeviti  RISTSÕNADE JA MÕISTATUSTE PÄEV 

8.00  Bussi väljasõit algpeatusest, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga tulnud laste vastuvõtt kohapeal. 

               Teraapilised individuaalsed tegevused. 

9.00 Bussi orienteeruv jõudmine Irusse, hommikuring 

9.30 Hommikusöök 



10.00 Nutikate nuputusvõistlus ,teraapilised individuaalsed tegevused 

11.00  Liikumismängud õues, teraapilised individuaalsed tegevused 

12.00 Meisterdamise tund, teraapilised individuaalsed tegevused 

13.00 Teatritund ja minietendus, teraapilised individuaalsed tegevused 

14.00 Lõunasöök 

14.15 Karaoke, päeva kokkuvõte 

15.00 Bussi väljasõit Suvekoolist Irus, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga saabunud laste ärasaatmine 

Hiljemalt kell 16 jõuab buss viimasesse kokkulepitud peatusesse. 

 

Teisipäeviti AMETITE PÄEV  

8.00  Bussi väljasõit algpeatusest, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga tulnud laste vastuvõtt kohapeal. 

               Teraapilised individuaalsed tegevused. 

9.00 Bussi orienteeruv jõudmine Irusse, hommikuring 

9.30 Hommikusöök 

10.00 Meistrid, sellid, õpipoisid – igal nädalal erinevate ametite läbimängimine, 

               teraapilised individuaalsed tegevused 

11.00  Liikumismängud õues, teraapilised individuaalsed tegevused 

12.00 Kokkade  ja kelnerite kool, toiduvalmistamise ja lauakatmise õpe, 

              teraapilised individuaalsed tegevused 

13.00 Lugude jutustamise tund, individuaalsed teraapilised tegevused 

14.00 Lõunasöök 

14.15 Puzzlede maailmas, päeva kokkuvõte 

15.00 Bussi väljasõit Suvekoolist Irus, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga saabunud laste ärasaatmine 

               Hiljemalt kell 16 jõuab buss viimasesse kokkulepitud peatusesse 



Kolmapäeviti  MATEMAATIKA ja FÜÜSIKA PÄEV 

8.00  Bussi väljasõit algpeatusest, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga tulnud laste vastuvõtt kohapeal. 

               Teraapilised individuaalsed tegevused. 

9.00 Bussi orienteeruv jõudmine Irusse, hommikuring 

9.30 Hommikusöök 

10.00 Matemaatilised ülesanded  

               individuaalsed teraapilised tegevused 

11.00  Liikumismängud õues, individuaalsed teraapilised tegevused 

12.00 Füüsikakatsed, individuaalsed teraapilised tegevused 

13.00 Jõukohased sportlikud harjutused, individuaalsed teraapilised tegevused 

14.00 Lõuna 

14.15 Filmi vaatamine ja viktoriin, päeva kokkuvõte 

15.00 Bussi väljasõit Suvekoolist Irus, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga saabunud laste ärasaatmine 

               Hiljemalt kell 16 jõuab buss viimasesse kokkulepitud peatusesse 

 

Neljapäeviti GEOGRAAFIA ja LOODUSE PÄEV 

8.00       Bussi väljasõit algpeatusest, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga tulnud laste vastuvõtt kohapeal. 

               Teraapilised individuaalsed tegevused 

9.00 Bussi orienteeruv jõudmine Irusse, hommikuring 

9.30 Hommikusöök 

10.00 Matk või orienteerumismäng, individuaalsed teraapilised tegevused 

11.00  Matk või orienteerumismäng, individuaalsed teraapilised tegevused 

12.00 Geograafia tund, gloobuse ja maakaardi õpe, individuaalsed teraapilised tegevused 

13.00 Käelise tegevuse tund (põimimine, punumine), individuaalsed teraapilised tegevused 



14.00 Lõuna 

14.15 Loodusfilm ja viktoriin, päeva kokkuvõte 

15.00 Bussi väljasõit Suvekoolist Irus, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga saabunud laste ärasaatmine 

               Hiljemalt kell 16 jõuab buss viimasesse kokkulepitud peatusesse 

 

Reedeti  KEELEPÄEV 

8.00  Bussi väljasõit algpeatusest, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga tulnud laste vastuvõtt kohapeal. 

               Teraapilised individuaalsed tegevused 

9.00 Bussi orienteeruv jõudmine Irusse, hommikuring 

9.30 Hommikusöök 

10.00 Õpime keeli (inglise, vene, saksa), individuaalsed teraapilised tegevused 

11.00  Osavusmängud õues, individuaalsed teraapilised tegevused, 

               Individuaalsed teraapilised tegevused 

12.00 Kunstitund (savi, guass, akvarell, pliiats, erinevad tehnikad), 

              Individuaalsed teraapilised tegevused 

13.00 Näituse ülespanek 

14.00 Lõuna 

14.15 Vahetuse kokkuvõte, väike pidu, esinemine, tunnistuste kättesaamine 

15.00 Bussi väljasõit Suvekoolist Irus, saatjaks abistaja 

               Isikliku transpordiga saabunud laste ärasaatmine 

               Hiljemalt kell 16 jõuab buss viimasesse kokkulepitud peatusesse 

 

 

 

 



Lisainfo ja registreerumine: 

 

Lastega tegelevad eripedagoogid , logopeed, füsioterapeut , abistaja ,vajadusel tagatud meditsiiniabi 

Ühe  vahetuse maksumus on 256.42 eurot, millest lapsevanema omaosalustasu on 18 eurot.  

Tallinna raske puudega laste eest tasub põhiosa maksumuse 238.42 EUR Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuamet. 

Registreerumisel palume lapsevanemal edastada järgmised andmed e-mailile maarja@nirk.eu: 

lapse nimi, isikukood, lapsele määratud puude aste, rehabilitatsiooniplaani koopia; välja kirjutatud ravimid 
ja nende võtmise kord;  tegelik kodune aadress; lapsevanema nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress); 
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt; perearsti nimi ja kontakt.  
 
Ühtlasi palume märkida ära: 

- Millises vahetuses või vahetustes soovite osaleda? 
- kas soovite arvet e-maili või posti teel 

 
Palume teha eelregistreerumine hiljemalt 25. mail 2011. 
 
Registreerunutele väljastatakse e-maili või posti teel omaosaluse arve. 
Arve tasumise lõpptähtaeg on 31. mai 2011.  
Ülekandes palume ära märkida arve number ja lapse nimi. 

 

 

Lisainfo saamiseks palume pööruda: 

Maarja Laiapea: Suvekooli registreerumine, e-mail: maarja@nirk.eu; mobiil 50 24 660 

Sirle Truuts: Suvekooliga seonduvad arved, e-mail: finants@nirk.eu; mobiil 5277045 

Ave Kalmus: lapse tervisliku seisundi ja toimetulekuga seonduv, e-mail: ave@nirk.eu; mobiil 53495644 

Marju Kiipus: jooksvad küsimused Suvekooli osas: transpordiga kaasnev; küsimused päevaplaani kohta; 

toitlustamine jmt. E-mail: marju@nirk.eu; mobiil 56500067 

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI ☺☺☺☺! 

  

 

 


