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Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal
Elanike arv (01.12.2015): 668

1.Põhilised tegevussuunad
Sel aastal keskenduti väga palju lastele. Igal reedel olid nad oodatud meisterdama ja korraldati ka
ettelugemisi, vaadati etendusi ja jäädi raamatukokku ööseks.
Ajakirjanduses pälvisime tähelepanu seoses projektist „Lastekirjandus ületab uudiskünnise”
osavõtuga, raamatukoguööga ning Lääne-Virumaa aasta raamatukogu meeskond 2016
tunnustusega.
Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud nii laenutuste arv, sh. laste, kui ka külastuste, sh. laste
külastuste arv, mis on igati positiivne. Raamatukogu hakkab vaikselt muutuma kohaks, kus
inimestel meeldib käia ja aega veeta. Raamatukogu tegevused mõjutavad kohalikku kultuurielu
oluliselt, kuna Huljal korraldab üritusi peale raamatukogu ainult kas lasteaed Sipsik või EKNK
Hulja Kogudus, kuhu on enamjaolt siiski oodatud ainult valitud inimesed. Raamatukogu koostöö
lasteaiaga on muutunud tihedamaks.
Kadrina Valla raamatukogu arengukava 2016 - 2019 järgi uuendati nii töötaja- kui lugejaarvutid
windows 10-le.
Merekultuuriaasta tegevusteks oli mereteemaliste laste- ja täiskasvanute raamatute väljapanek ning
kohalikule lasteaiale kahe mereteemalise lasteraamatu ettelugemine kolmel päeval.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogudevõrgu struktuur on endine - Kadrina põhikogu ja neli filiaali: Hulja, Kihlevere,
Vohnja, Viitna. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik elanikud. Raamatukogu asub
elurajooni lähedal, lasteaiaga samas majas, kuid külastajaid on ka kaugemalt. Raamatukogu on lahti
endiselt esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 18.00. Bussipeatus ei asu kaugel ja bussiliiklus on üsna
tihe.
2.2 Eelarve
Eelarve küsimustega tegeleb põhikogu.
Tabel 2
Põhieelarve

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.15. €

Seisuga
31.12.16
€

Muutus
%

2
*
Ürituste/näitustekorraldamisekulu
*
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3 Projektid
Ühtegi projekti ei kirjutatud.
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Hinnang toetusprogrammidele. Oluline on projekti mõju või millised muutused kaasa toonud?
Peaks tulenema projekti eesmärgist.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseis on sama mis eelmisel aastal.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Korraldaja
Osalejate arv
IKT vahendid ja võimalused
IT Koolitus
1
Osalus
ja
kaasamine Tartu Ülikool
1
mäluasutustes
Lugemisprogrammi
„Aitan Eesti Lastekirjanduse Keskus
1
lapsi
raamatute
juurde”
stardikoolitus
Soome kirjandus
Soome Instituut
1
Arvo Iho. Elu ja looming
LVKRK
1
Tõsimängud ja mängustamine
Tallinna Ülikool
1
Motiveeritud
Kangurkoolitused OÜ
1
raamatukoguhoidja
kui
kogukonna alus
Kunda
hariduselust
ja LVKRK
1
Rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse ajaloost ja LVKRK
1
sõbrakaubandusest Kundas
Topoteek – meie võimalus LVKRK
1
ennast näidata
Õppereis
Soome LVKRK
1
raamatukogudesse
Tuleohutuskoolitus
Kadrina Vallavalitsus
1
Tõest ja õigusest – nii ja naa
LVKRK
1
Raamatukogutöö
tulemuste LVKRK
1
hindamine ja statistika
Täienduskoolitused olid väga asjalikud ja huvitavad. Saadi häid ideid ja nõuandeid.
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LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikult ei esinetud.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialaharidus on omandatud ja hetkel muud õppetööd ei toimu.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Tunnuskiri Lääne-Virumaa aasta raamatukogu meeskond 2016 Kadrina Valla Raamatukogu, Hulja,
Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalid.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tänukiri Gerda Ansile aktiivse tegevuse eest laste
lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu rikastamisel.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus.Raamatukogu ruumid ja
asukoht. Kokkuvõte, milline on remondivajadus? Mida tehti 2016?
Haldusjuhtimisega tegeleb põhikogu.
Raamatukogu ruumides paigutati mööblit ümber. Remonditöid ei teostatud. Remonti vajab fuajee,
puhketuba ja kööginurk.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesele puudub juurdepääs raamatukokku. Kadrina valla raamatukogu
arengukava 2016 – 2019 järgi planeeritud teostada 2019. aastal.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Nii lugeja- kui töötajaarvutis on nüüd windows 10. Raamatukogus vahetati välja vana HP printer
uue Canon printer-koopia-skänneri vastu. Wi-Fi levib endiselt. Internet levib valguskaabli kaudu.
Üldiselt on raamatukogu infotehnoloogilised võimalused väga head.
3.Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt. Eelistatud on laiemale lugejaskonnale
huvipakkuvad teavikud. Samuti on eelistatud eesti autorite teosed. Kogu täieneb ka tänu
mõningasele annetusele, kuid see moodustab väga väikese osa kogude üldisest juurdekasvust.
Kogude komplekteerimisel võetakse arvesse ka lugeja soove. Raamatukogus toimib ka RVL. Eteavikuid ei komplekteerita.
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Täiskasvanud lugejate seas on kõige populaarsem uudiskirjandus. Lasteraamatute hulgast valitakse
enamjaolt kohustuslikku kirjandust. Enim laenutatakse trükiseid eelkoolieast kuni 4. klassini, sest
hetkel on sellistes lugejagruppides rohkem lugejaid.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Komplekteeritakse ainult trükiseid. E-raamatud puuduvad.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat tellib põhikogu.
2016. aastal olid komplekteerimisel järgmised väljaanded: Kodukant, Kuulutaja, Maaleht, Virumaa
Teataja, Eesti Päevaleht Eesti Naine, Eesti Loodus, Elukiri, Imeline Ajalugu, Maakodu, Kroonika,
Kodutohter, Käsitöö, Burda Plus, Pere ja Kodu.
2017. aastaks on ajalehtedest välja vahetatud Eesti Päevaleht ja selle asemel tellitud Postimees.
Ajakirjadest ei komplekteerita enam Eesti Loodust, kuid selle asemel tellitakse ajakirja Tervis
Pluss. Lisaks tellitakse ajakirja Burda Special.
Perioodika nõudlus on üsna suur, sest lasteaia töötajad käivad igapäevaselt uudiseid lugemas.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteerita, kuna nende järele puudub nõudlus.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuuri ei teostatud. Maha kanti kahel korral kokku 214 raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduse ja raamatukoguteenuste osas on kõik endine. E-teenuseid ei pakuta.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavakstegemine.
Raamatukogus on üks lugejaarvuti, mida kasutatakse harva. Varem oli kaks lugejaarvutit, kuid üks
likvideeriti vähese huvi tõttu. Enamjaolt kasutavad arvutit lapsed, kes külastavad mängude lehti.
Arvutit kasutatakse ka printimistöödeks.
Lisaks AIP-ile on lugejatele kättesaadavad ka perioodikaväljaanded, Kadrina Vallavolikogu
istungite protokollid ning kohalik ajaleht Kodukant.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 5
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 159
Raamatukogu

Külastused
2015

Lugejad
2016
157
Külastused
2016

Muutus
(+-)
-2
Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2015

Virtuaalkülast.
2016

Muutus
(+-)

5
Raamatukogu

2582

3161

+579

0

0

0

RaamatuLaenut-d Laenut-d Muutus Päringud
Päringud
Muutus
kogu
2015
2016
(+-)
2015
2016
(+-)
Raamatukogu 4354
4489
+135
2
35
+33
Laenutused- palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
4.3 RVL teenindus
RVL teenindus toimib väga hästi. Seda on kasutatud Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga ja
Kadrina Valla raamatukogu ja selle filiaalidega. Ühel korral ka Karepa raamatukoguga.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Hulja raamatukogu asub lasteaiaga samas hoones, seega on lastele pühendumine väga oluline.
Enamjaolt komplekteeritakse laste- ja noortekirjandusest eelkooliealistele ja algklassidele sobivaid
raamatuid.
2015. aastal lisandus 58 laste- ja noorteraamatut. 2016. aastal täienes kogu veel 82 uue raamatu
võrra. Lapsed ja noored külastasid raamatukogu rohkem kui eelneval aastal. Hea on pakkuda
lapsele raamatut, mis on uhiuus ja mida keegi pole veel lugenud. See ahvatles neid uusi raamatuid
lugema küll.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug- Lug- Muutus Külast- Külastd
d
(+-)
d 2015
d 2016
2015 2016
54
-4
739
1295
Raamatukogu 58

Muutus
(+-)

Laenut
2015

Laenut
2016

Muutus
(+/-)

+556

607

796

+189

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
Laste ja noorte seas oli raamatukogu külastatavus see aasta tõusujoones. Enim lapsi käis
raamatukogus eelkoolieast kuni 4. klassi lasteni. Neid kutsuti raamatukokku meisterdama ja vahel
ka loeti ja mängiti koos. Lapsed otsisid enamjaolt ise omale riiulist kohustusliku kirjanduse väliseid
põnevaid raamatuid, kuid vahel oli valiku tegemisel ja otsimisel abiks ka raamatukoguhoidja. Kuna
raamatukogu asub lasteaiaga samas hoones, siis saab rühmadele üsna hõlpsasti korraldada
ettelugemisi. Suurematele lastele meeldib ka konkursitest osa võtta, kus saab auhindu ja tunnustust
näiteks nagu Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud Nukitsa konkursi kõrvalprojekt
Lastekirjandus ületab uudiskünnise. Üksi ei julgeta või ei osata miskit ette võtta, aga kui
raamatukogus on grupp lapsi ja keegi kes juhendab, siis tullakse tegevustega kaasa.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.

6
Hulja raamatukokku olid (ja on endiselt) oodatud kõik lapsed, eriti reedeti (lahtiolekupäevadel) kell.
15.00 – 17.30. Siis toimus Lastetuba, kus meisterdati, loeti, mängiti ja tehti muud põnevat.
Enamjaolt olid üritustel lasteaia ja algklasside lapsed. Põhiliselt meisterdati tähtpäevadega või
aastaaegadega seonduvat, kuid tehti ka muud põnevat. Laste tehtud töid võis näha ka raamatukogu
seintel ja riiulitel.
Suurematest üritustest võib välja tuua keemiaetenduse, kus esinesid Teeme Keemiat noormehed.
Lastele meeldis ka kuulata Liina Velnerit, kes tutvustas Mati Lepa raamatuid. Väga naljakaks ja
emotsiooniderohkeks kujunes projektiüritus „Heategu päästab maailma”. Selle raames esines
Tallinna Lasteteater Lepatriinu oma etendusega „Heategu”, mis pakkus palju nalja nii lastele kui
täiskasvanutele ja hiljem jagati teiste Kadrina valla laste tehtud järjehoidjaid ning igaüks sai kommi.
Mainimata ei saa ka jätta raamatukoguööd, kus viis algklassi tüdrukut jäid koos
raamatukoguhoidjaga ööseks raamatukokku. Koos küpsetati muffineid ja hommikuks pannkooke,
mängiti mänge, filmiti, tantsiti diskot ja loeti anekdoote.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega sihtrühmadele on võimalik pakkuda koduteenindust, kuid keegi ei kasutanud seda
võimalust.
Tabel 7
Koduteenindus
Tabel 8
Teenused teistele asutustele
0

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaal teeb endiselt tihedat koostööd Kadrina lasteaed Sipsik
Hulja rühmadega, mis asub raamatukoguga samas hoones. Raamatukogu kutsub lapsi raamatutega
tutvuma, korraldab ettelugemisi ja meisterdamistunde. Häid ideid jagab ka lasteaiatöötaja Külli
Hallik-Vilu. Hea koostöö on ka kohaliku ajakirjaniku Rein Sikuga, kes kajastab osa raamatukogus
toimuvast kohalikus ajalehes või valla kodulehel.
Sel aastal korraldati raamatukogus palju lastele mõeldud üritusi – igareedene meisterdamine,
keemiaetendus, raamatukoguöö, raamatute tuvustus, lasteteater jms. Täiskasvanud said näputööd
arendada paaril korral. Raamatukogus võis näha iga kuu uut väljapanekut erinevatel teemadel
leiduvatest kohalolevatest raamatutest.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
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Raamatukogus ei korraldatud infootsingukoolitusi. Tulevikus, kui on projektori kasutamise
võimalus, siis on plaan teha rühmakoolitusi ja lugejakoolitusi ning vajadusel lisaks
individuaalkoolitusi. Raamatukogust vajati abi, kuid seda kindla infootsinguga seoses, millele
raamatukogu töötaja leidis vastuse. Samas hoones asuvad lasteaiatöötajad palusid abi printimisel
või skänneerimisel ning digiallkirjastamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogus toimuvast saab teada Hulja raamatukogust kohapealt. Samuti võib ürituste kohta
lugeda Hulja bussipeatuse ja kohalikus poes asuvalt infotahvlilt. Internetikeskkonnas on Kadrina
Valla raamatukogu ja filiaalide facebooki lehel mõningate ürituste kuulutused ja toimunud ürituste
pildid ning muljed.
Väljaandeid pole koostatud.
4.9 Andmebaasid.
Kadrina põhikogu tegeleb kodulehe ja facebooki lehega.
5. 2017. aasta tegevused
Tuleval aastal on eesmärgiks suurendada raamatukogu külastatavust ja leida rohkem lugejaid.
Jätkatakse reedese lastetoa meisterdamisega ning lasteaialastele korraldatakse ettelugemistunde ja
kutsutakse neid raamatukoguga tutvuma. Kuna 2017 on laste- ja noortekultuuriaasta, siis
keskendutakse edaspidi samuti neile. Loodetavasti õnnestub saada kinoklubi jaoks vajalikud
vahendid, et saaks korraldada täiskasvanutele filmiõhtuid, nii nagu praegu tehakse Kadrina
põhikogus. Tehnika soetamine annaks ka võimaluse korraldada koolitusi. Ja loodetavasti teostatakse
ka remont puhkeruumis ja fuajees.

Raamatukoguhoidja
Gerda Ansi

LISA 1
Personali koolitus
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Koolitustundide
arv
(koolituse maht )
56
Hulja filiaal
14
Eelarve küsimustega tegeleb põhikogu.

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

-

-

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
Raamatukogutöötajal ei olnud avalikke esinemisi.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
-
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LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kadrina
Valla
raamatukogu
Hulja
filiaal
Kadrina
Valla
raamatukogu
Hulja
filiaal
Kadrina
Valla
raamatukogu
Hulja
filiaal
Kadrina
Valla
raamatukogu
Hulja
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla
Hulja

Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla
Hulja

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla
Hulja

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla
Hulja

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina

Valla
Hulja

Valla
Hulja

Valla
Hulja

Valla
Hulja

Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Lastetuba – klaaspurkide 5
värvimine,
viktoriin,
nuputamisülesanded
Lastetuba – ajalehtedest korvi 7
punumine
Lastetuba – „Lastekirjandus
ületab
uudiskünnise”
projektiga tegelemine
Lastetuba - „Lastekirjandus
ületab
uudiskünnise”
projektiga
tegelemine,
sõbrapäeva kaartide tegemine
Lastetuba - „Lastekirjandus
ületab
uudiskünnise”
projektiga
tegelemine,
ajakirjade
ja
šablooniga
piltide tegemine
Lastetuba
–
Eesti
lipu
meisterdamine
ajakirjadest
lõigatud või rebitud värvidega,
viktoriin
Lastetuba – raamatute kasti
kaunistamine,
näosaate
tegemine
Lastetuba – Raudsepp, J.
„Paberlinnud”
raamatu
šabloonide
järgi
lindude
meisterdamine ja värvimine
Lastetuba – isetehtud raamat,
paberist
riputatava
kana
meisterdamine
Liina Velner tutvustab Mati
Lepa lasteraamatuid „Hüppa
koos Miinoga” ja „Magama
koos Miinoga”
„Teeme Keemiat” etendus, kus
tehakse bioloogilisi, keemilisi
ja füüsikalisi katseid
Lastetuba – paberist liblikate
tegemine, teeme ise lauamängu

Valla Lastetuba

–

teeme

6

7

5

5

6

2

7

40

59

3

ise 3

9
raamatukogu
filiaal

Hulja lauamängu lõpetamine ja
mängimine, „Kes on rikkam?”
lauamängu mängimine

Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla Lastetuba
–
„Kes
on 5
Hulja rikkam?”,
Twisteri
ja
isetehtud
lauamängude
mängimine. Paberist liblikate
voltimine
Valla Lastetuba – Paberist liblikate 9
Hulja voltimine, heegelkummidega
punumine, videote tegemine
Valla Raamatukoguöö
5
Hulja

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla Lastetuba – klaaspurkide
Hulja värvimine
küünelakkidega
veeämbri abil, raamatukoguöö
piltide ja videote vaatamine,
paberist lillede meisterdamine
Valla Lastetuba
–
meisterdame
Hulja lepatriinusid, äraarvamismäng
joonistamisega, aliase ja reis
ümber maailma mängimine
ning videote ja näomaalingute
tegemine
Valla Ettelugemine
lasteaialastele
Hulja Walcker,
Y.
„Sami,
Amazonase prints”
Ettelugemine
lasteaialastele
Walcker,
Y.
„Sami,
Amazonase prints”
Valla Ettelugemine
lasteaialastele
Hulja Walcker,
Y.
„Sami,
Amazonase prints”
Valla Lastetuba – mahla proovimise
Hulja challenge ja selle filmimine,
soengute
tegemine
„Juuksekunst” ja „Suvine
soenguraamat”
järgi,
prinditud
värvipiltide
värvimine
Valla Lastetuba – päris lillede
Hulja raamimine
isetehtud
pildiraami ja kaardiaknasse
Valla Lastetuba – raamatutegelaste
Hulja ristsõna
lahendamine,
muinasjutu
„Eluvesi”
lugemine
ja
sellest
joonistamine

5

8

12

13

9

6

2

4

10
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla Lastetuba – järjehoidjate 9
Hulja meisterdamine,
Pie
face
lauamängu mängimine

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla Järjehoidjate
Hulja lasteaialastega

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal

Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu

kaunistamine 20

Valla Järjehoidjate meisterdamine 12
Hulja lasteaialastega
Valla Lastetuba
–
raamatute 4
Hulja voltimise
tehnikas
siili
tegemine
Valla Lastetuba
–
raamatute 8
Hulja voltimise tehnikas kujundi
tegemine,
joonistamine
vesivärvidega
ja
kõrrega
puhumise teel, ajakirjadest
piltide lõikamine ja kleepimine
Valla Lastetuba
–
suure 6
Hulja sügiskompositsiooni tegemine
Valla Projekt
„Headus
Hulja maailma” üritus

päästab 43

Valla Ettelugemine
lasteaialastele
Hulja seoses
merekultuuriaastaga
„Julge mereröövli muinasjutt”
ja
lugu
„Romantika”
raamatust „Ruttu tuttu”
Valla Ettelugemine
lasteaialastele
Hulja seoses
merekultuuriaastaga
„Julge mereröövli muinasjutt”
ja
lugu
„Romantika”
raamatust „Ruttu tuttu”
Valla Ettelugemine
lasteaialastele
Hulja seoses
merekultuuriaastaga
„Julge mereröövli muinasjutt”
Valla Lastetuba
–
mardipäeva
Hulja kommetega
tutvumine
ja
jooksmise ettevalmistused
Valla Marti jooksmine Huljal
Hulja

11

17

9

7

10

Valla Lastetuba – isadepäevaks 3
Hulja klaaspurgi värvimine ja sinna
sisse lubaduste kirjutamine
ning isale kaardi valmistamine
Valla Lastetuba – savist lillepottide 5
Hulja kaunistamine ja värvimine

11
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal
Kadrina
raamatukogu
filiaal

Valla Lastetuba – paberist kuusepuu 8
Hulja ja kinkekoti meisterdamine
Valla Lastetuba – jõulukaartide 2
Hulja meisterdamine,
jõulupiltide
värvimine,
jõuluteemaliste
nuputusülesannete
lahendamine

