Kontakt:
Direktor
Aina Arro
 674 9606
 nurmenuku@la.tln.edu.ee
Õppealajuhataja
Tiina-Marju Jaksen
657 3937
 tiinajaksen@gmail.com
Direktori asetäitja majandusalal
Ülle Ude
 657 3937
nurmenuku@la.tln.edu.ee
Logopeedid
Liivi Parma
Järvi-Kristiina Tänava
 lasteaia.logopeed@mail.ee

Logopeedide vastuvõtt:
Kolmapäeviti: 16.30-18.00
(vajalik eelregistreerimine logopeedide
e-postile)

Direktori vastuvõtt:
Esmaspäeviti: 9.00 – 11.00
Kolmapäeviti: 16.00 – 18.00

MIS ON
TASANDUSRÜHM?

Õismäe tee 26, 13511
: 674 9606
 nurmenuku@la.tln.edu.ee
Koduleht: http://www.nurmenuku.tln.edu.ee/



Tasandusrühm
on
mõeldud
37aastastele lastele, kelle kõne ei ole
eakohaselt
arenenud
ja
sellest
tulenevalt esineb õpiraskusi.
TASANDUSRÜHMAS:
• on meeldiv väike lastekollektiiv:
rühmas on kuni 12 last;


õppetöö toimub vastavalt Tallinna Nurmenuku
Lasteaia õppekavale, lähtub lapse
diagnoosist/eripärast;



igale lapsele on koostatud individuaalne
arenduskava;

• lapsed võtavad osa kogu lasteaia
ühisüritustest
(peod, matkad, reisid,
spordivõistlused);


TASANDUSRÜHMAS KÄIVAD LAPSED,
kelle intellekt on normi piires, kuid esineb:
 huule- või suulaelõhe (rinolaalia);
 kõnetakistusi, häälikute või silpide
kordusi, venitusi (kogelus);
 kellel ei ole arenenud sõnavara;
ei oska moodustada lauseid ja jutustada
(kõnetu);
 kõne on arusaamatu: esineb hääldamise
ja/või sõna silbistruktuuri puudeid, kõne
on agrammatiline;
 lapse kõnes puudub üks või mitu
häälikut, esineb häälikute vale hääldus,
nende segistamine/asendamine (R, S,V,
K, J, L,Õ jne).
Logopeed on kõrgharidusega spetsialist,
kes tegeleb:

• lapsega tegeleb meeskond:
- logopeed
- rühmas eriharidusega õpetajad
- muusikaõpetaja
- võimlemisõpetaja jt.





• lapsed valmistatakse ette tavakooli minekuks;
• kõneravi toimub logopeedi juhendamisel nii
individuaal- kui rühmategevustes;
• toimub pidev lastevanemate nõustamine;
• lapsevanemad saavad oma lapse jaoks
logopeedilt koju harjutusmaterjale;
• vajadusel konsulteeritakse erinevate
spetsialistega: psühhiaater, psühholoog,
neuroloog, LOR-arstid jt.




kõne hetkeseisu hindamise;
kõne diagnoosimise;
psüühiliste protsesside (taju, tähelepanu,
mälu, mõtlemise) uurimise ja
arendamisega,
kõneravi (häälikuseade, sõnavara, lause,
grammatika, kõnemõistmise, jutustamise,
häälikukuulmise korrektsiooniga);
lastevanemate ja pedagoogide jt.
nõustamisega.

DOKUMENDID
TASANDUSRÜHMA
SUUNAMISEKS:
Taotluse esitamisel esitab lapsevanem või
eestkostja komisjonile:





lapse isikut tõendava dokumendi (või
sünnitunnistuse koopia);
vanema isikut tõendava dokumendi
koopia;
koolieelses lasteasutuses käiva lapse
individuaalse arengu jälgimise
kaart/iseloomustus;
perearsti või eriarsti või muu spetsialisti
hinnang (olenevalt erivajadusest);
rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle
koopia

DOKUMENDID ESITADA: SA Innove, PõhjaEesti Rajaleidja keskusesse,
aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn (VIII
korrus)
telefon: 5886 0701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee
koduleht: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti
Info:http://www.innove.ee/et/haridustugiteenuse
d/noustamiskomisjonid
Kontakt Tallinna Haridusametis:
Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusamet, Estonia pst. 5a
Tel 6404 657
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee
Info : http://www.tallinn.ee/est/haridus/
Rühmade komplekteerimine toimub 1. maist
15.augustini.

