
VÕRU KEELE SUVELAAGER MÕNISTE TALURAHVAMUUSEUMIS 

 

 

 

Käesoleva aasta juulis ja augustis toimub kolm kahepäevast laagrit lastele. Varasemalt 

Karilatsi Vabaõhumuuseumis olnud laager on nüüd toimumas uues kohas – Mõniste 

Talurahvamuuseumis. 

 

Laagrid toimuvad esmaspäevadel ja teisipäevadel: 

 

I VAHETUS: 06.-07. juuli 2020 

 

II VAHETUS: 27.-28. juuli 2020 

 

III VAHETUS: 10.-11. august 2020. 

 

Laagris saavad lapsed õppida võru keelt ja -kultuuri. Kogu laagri tegevus toimub võru 

keeles. Laagrisse ootame lapsi, kel on olemas Võrumaa juured ning on huvi võru keele 

ja kommete-lugude vastu. Igas laagrivahetuses saab osaleda 20 last. 

 

Osamaks on 18 eurot koha peal. 

 

Transpordi laagrisse ja laagrist koju korraldab lapsevanem. Majutus toimub Mõniste 

rahvamajas, kus on olemas madratsid ja padjad. Laagri jooksul toitlustatakse neli korda: 

1. päeval lõunasöök ja õhtusöök ning 2. päeval hommikusöök ja lõunasöök. Ühes 

laagrivahetuses on lastega koos kaks kasvatajat. 

 

Laagrisse kaasa: magamiskott või lina + tekk, isiklikud hügieenitarbed, 

vahetusjalanõud, vahetusriided, magamisriided, isiklikud ravimid, müts, mugavad 

jalanõud, ilmastikule vastavad riided, taskuraha (muuseumis kohapeal kauplus), 

laagriraha 18 eurot, lapsevanema nõusoleku leht, hea tuju  . 

 

REGISTREERIMINE kuni laagrikohtade täitumiseni. Registreerimiseks palume 

saata: lapse nimi, vanus, elukoht, laagrivahetuse kuupäevad ja lapsevanema kontaktid e-

posti aadressile monistemuuseum@wi.ee või tel. +372 5622 7650. 

 

Info ja küsimused: 

tel. +372 5622 7650 

Mõniste Talurahvamuuseum

mailto:monistemuuseum@wi.ee


  LAAGRI KAVA: 

 

 

ESMASPÄEV 

10.00 Saabumine, majutamine. 

10.30 Tutvumismängud, laagri tutvustus. 

11.00 Muuseumimõistatused: mängud muuseumi territooriumil. 

13.00 Lõunasöök. 

14.00 Käeline tegevus – looduslike materjalide kasutamine. 

15.30 Muuseumitund „Nõiataimed Võrumaa looduses“. 

17.00 Muuseumitund „Inimese elu kiviajal“. 

18.00 Õhtusöök. 

19.00 Talulaste mängud 100 ja rohkem aastat tagasi. 

20.00 Lõkkeõhtu koos juttude ja lauludega. 

22.00 Valmistumine magamaminekuks, öörahu. 

 

TEISIPÄEV 

8.30   Äratus, hommikuvirgutus. 

9.00   Hommikusöök. 

10.00 Õppematk pärandkultuuri objektidele koos kodukandi ajaloolasega. 

12.00 Muuseumitund „Elu tsaariaegses rehetares“. 

13.00 Lõunasöök. 

14.00 Laagrikasvatajate meeskonnamängud-ülesanded. 

15.30 Muuseumitund „Vanaemade ja vanaisade lood 20. sajandi algusest“ . 

17.00 Asjade pakkimine, laagri lõpetamine, lahkumine. 

 

 

 

 

 

 Laagrikorraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel muudatusi laagri kavas.



Lapsevanema nõusoleku/ kooskõlastusleht 

 

Olen nõus oma lapse……………………………………………………………………… 

                                   (ees – ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA) osalemisega  

VÕRU KEELE LAAGRIS …………………………………………,  

MÕNISTE TALURAHVAMUUSEUMIS.               (laagrivahetuse kuupäevad) 

 

 

Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku 

seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest 

ohtudest ning lapse kohustustest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud 

juhendajate instruktsioone. Nõustun korraldajate poolt laagri käigus tehtavate piltide 

ning videomaterjali avaldamisega Mõniste Talurahvamuuseumi kodulehel, 

sotsiaalmeedias ja kolmandate isikute teabevahendites. 

 

Osaleja andmed: 

Lapse sünniaeg ………………………………….. Tel. nr……………………………. 

 

Lapsevanema kontaktandmed: 

Ees – ja perekonnanimi:……………………………………………………………….. 

Telefoninumber:……………………………………………………………………….. 

 

Info lapse tervisliku seisundi kohta ………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Muud märkused (toitumine, ravimid jms) …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Olen tutvunud laagri infoga ning luban oma lapsel osaleda. 

Lapsevanem …………………………………………………………………………… 

                                                               (allkiri, kuupäev) 


