
Tõrva Lasteaed
Mõmmik

Kontaktid
Aadress

       Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond     
 

     Koduleht, Stuudium, Facebook
https://www.mommik.ee/

https://lasteaedmommik.ope.ee
FB: Tõrva Lasteaed Mõmmik

 

 Direktor
 Lisanna Kaar, tel 528 1977

 

 Õppealajuhataja
 Jaana Raudsepp, tel 5627 2921

 

 Logopeed
 Tiiu Kütt, tel 5665 6932

 

 Eripedagoog
 Maarika Soomets, tel 5805 6082

 

 Muusikaõpetaja
 Imbi Umbleja, tel 5647 2279

 

 Liikumisõpetaja
 Liia Ruusmann, tel 502 4414

 

 Tervishoiu-ja majandustöötaja
 Tiiu Kalliste, tel 5804 5788

 

 Majahoidja-remonditööline
 Vladimir Pogosjan, tel 5565 1439

 
       Lasteaia email ja üldtelefon:

mommik@torva.ee 
766 5335

Päevakava
7.00-8.30

 Lasteaia avamine, mänguline tegevus
 

8.30-9.00
 Hommikusöök

 
9.00-12.00 

Planeeritud õppe- ja
kasvatustegevused, mäng, 

õues viibimine
 

12.00-13.00 
Lõunasöök sõimerühmal,

ettevalmistused puhkeajaks, unejutt
 

12.30-13.00
 Lõunasöök aiarühmadel,

ettevalmistus puhkeajaks, unejutt
 

13.00-15.00 
Puhkeaeg ja vaiksed mängud

 
15.00-15.40 

Laste igapäeva toimingud (riietumine,
pesemine), laste vabamäng

 
15.40-16.00 
Õhtuoode

 
 16.00-18.30 

Laste vabategevused, mäng,
individuaalne töö lastega, võimalusel
õues viibimine, laste koju saatmine

https://www.mommik.ee/
mailto:mommik@torva.ee


Hea teada!
Soovitav on tuua laps lasteaeda

õigeaegselt, see tähendab:
*kui Teie laps sööb hommikueinet, siis

kümme minutit enne söögi 
algust, 8.20;

*kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis
kümme minutit enne kella 
üheksat, 8.50 (9.00 algavad

õppetegevused).

Palun teavitada kindlasti rühmaõpetajaid lapse
lasteaeda tuleku  või puuduma jäämise osas
(hiljemalt sama päeva kella 9.00) Stuudiumi
kaudu.  Laste arvu on oluline teada, et kõik

lapsed saaksid ettenähtud toiduportsjoni kätte
ja, et meie usinate kokkade tehtud toit ei

läheks  raisku.

*Palun teavita rühmaõpetajat, kui
sinu kontaktandmed on muutunud.
*Anna teada kui lapsele tuleb keegi

teine järgi.

Rühma õppetegevuste ja
lasteaias toimuvate üritustega

saate tutvuda Stuudiumi
kaudu.

Rühmad

Meie lasteaias on üheksa rühma:
MESIMUMMUD 

MESIKÄPAD
MÜRAKARUD 

KARUMÕMMID
MÕMMIBEEBID

KAISUKARUD
KARUKESED

SIPSIKUD
SÄRAKARUD

 
 

 

Soovitusi uutele
lastevanematele

*varuge piisavalt aega, et last
lasteaiaga harjutada;

 
* kui toote lapse lasteaeda, olge ise

rahulikud ja positiivsed;
 

*harjutage last lasteaia päevakavaga,
et söögiajad ja lõunauinak oleksid

kodus samal ajal;
 

*turvatunnet annab kodust kaasa
võetud (ohutu) mänguasi;

 
*tooge lapsele lasteaeda

vahetusriideid (aluspüksid, sokid,
kindad, pluusid, püksid) tagavaraks;

 
*riided ja jalanõud peaksid olema
mugavad, libisemiskindad (vältida

lahtiseid plätusid);
 

*usaldage rühma personali ja
pöörduge oma murede, küsimuste ja

ettepanekutega alati nende poole.
 


