TOILA LASTEAED NAERUMERI
TEGEVUSKAVA 2015 – 2016 ÕPPEAASTA
„Meie kodu mere kaldal“
• Oleme avatud uutele tuultele.
• Uurin, kogen ja leiutan.
Kinnitatud: 21 september 2015

Kuu
September
1.09 kell 9.15
14.09

Sündmus

25.09
28.09
kell 11.00

Teadmistepäev
Vanavanemate päev, kutsetega
RK - 17.00
ÕK - 17.00
NK - 10.00
Sportlik reede
„ Igaühele oma.“
Eesti lasteteater

Oktoober
2.10
5.10-30.10
26.10.
30.10

Koht

Kaasatud rühmad:
Lapsed, õpetajad, vanemad

aula
lapsed, õpetajad
omas rühmas lapsed, õpetajad,vanavanemad

Eestvedaja /Vastutaja

Triin
rühmaõpetaja

park
aula

Lapsed, õpetajad
lapsed

õpetajad
direktor

Merepäev
Näitus “Mere saladused”

mere ääres
koridor

kõik rühmaõpetajad
kõik rühmaõpetajad

Lasteaia sünnipäev

saal (kõik
rühmad)
Toila park

lapsed, õpetajad
lapsed, lapsevanemad,
õpetajad
lapsed, lapsevanemad,
õpetajad
Lapsed, õpetajad

Sportlik reede

muusikaõpetaja
õpetajad

November
9.-13.11
27.11

Isadepäev
Poiste nädal
Sportlik reede

Detsember
30, 7, 14 detsember Advendihommikud
14.-18.12.2015

Jaanuar
jaan - veebr.
06.01
21.01
28.01 või märts

Veebruar
12.02

Jõulupeod

Talvine spordinädal
Jõulukuuse ärasaatmine
Merekarneval
„Linnakoll ja metsaroll.“
Eesti lasteteater

Sportlik reede

16.02
Kell 11.00
täpsustamisel

„112 aitab.“
Eesti lasteteater
Pannkoogipidu sõbrale

22.02
kell 10.00

Kodumaa sünnipäev
Vallamajas kell 11.00

saal (rühmad
koos)
Voka
Spordihall

lapsed, isad, õpetajad

rühmaõpetajad, muusikaõpetaja

Lapsed, õpetajad

direktor

saal (rühmad
koos)
saal (rühmad
eraldi)

kõik rühmad, õpetajad

rühmaõpetajad

lapsed, vanemad, õpetajad

rühmaõpetaja

õueala, park
toas ja õues
saal (rühmad
koos)
aula

Lapsed, õpetajad
lasped ja õpetajad
lapsed, õpetajad

Kõik õpetajad
muusikaõpetaja ja rühmaõpetajad
õpetajad

lapsed

direktor

Voka
Spordihall
aula

Ida-Virumaa lasteaiad

direktor

lapsed

direktor

õueala, aula

Lapsed, õpetajad

õpetajad

aula

Lapsed, õpetajad

muusikaõpetaja

Märts
7.-11.03

14.03-18.03

Aprill
15.04
22.04
kell 17.30
Mai
4.05 RK kell
9.05 NK kell
11.05 ÕK kell
27.mai 2016

Tüdrukute nädal
Finaal: reedel
Veenädal, interaktiivsed
eksponaadid, kus laps saaks
katsetada kõiki meeli kasutades

"Imede aed"
Sõna ja Tants, Ivar Lett
Sportik reede, orienteerumine

Emadepäev

Lõpupidu

NK rühm
aula
koridoris

Lapsed, õpetajad,
lapsevanemad,
koostööpartnerid
lapsed, rühmaõpetajad

rühmameeskond
kõik rühmaõpetajad

aula

lapsed

direktor

Toila park

Lapsed, õpetajad

kõik rühmad

saal (rühmad
eraldi)

lapsed, vanemad, õpetajad

rühmaõpetaja, muusikaõpetaja

Lapsed, lapsevanemad,
õpetajad

Naerukillukeste rühma meeskond,
direktor

