


Põnnikaja  4 

Näitus eesti lastekirjandusest 

Paneme meie lapsed 

turvaliselt särama! 

Rublikute ruhma 
õpetaja Geir Adam-
son liitus Lastekaitse 
Liidu poolt korralda-
tud toreda program-
miga ja nii said meie 
lapsed endale uhked 
helkurid. Meie mo-
toks sai "Paneme 
meie lapsed turvali-
selt särama". Kellel 
on see annab ja kel-
lel pole see võtab 
endale helkuri. 

Gigantlillede maagia 
Meie lapsed külastasid Valga Kultuuri-ja 
Huvialakeskuses gigantlillede maagilist 
näitust. Lilled valmistas Riina Kikas, kes 
selliste kaunite õite valmistamist on õppi-
nud Peterburis. 

Meie eesmärk sellel aastal on 
tutvustada lastele võimalikult 
palju Eesti lastekirjandust, et 
laps juhatada võimalikult vara-
jases kasvueas raamatu juur-
de ning aidata tal üles leida 
selles peituvad väärtused. 
Usume, et laste lugemisvarast 
sõltub nende suhtumine trüki-
sõnasse, lugemisoskus ja -
huvi, keeleline areng aga ka 
arusaamine ja suhtumine 
meid ümbritsevasse. 

 Pole uudis, et viimaste aasta-
te küsitlused näitavad laste 
lugemishuvi vähenemist ja 
seda just ilukirjanduse osas. 
Lugemine kui mõnus vabaaja-
tegevus kipub jääma ta-
gaplaanile, pigem on see kooli 
ja õppetööga seotud kohus-
tus.  

Pika ja sisutiheda raamatu-
teksti lugemine nõuab liiga 

Ühel ilusal sügispäeval rabas 
Sügisene raba lausa kutsub… Tööl on tore koos 
olla aga mõnikord on vahva üheskoos ka matka-
ta. Meie maja „noored ja vaprad“ võtsid ühel  
sügisesel pühapäeval  kätte ja sõitsid             
Meenikunno matkarajale. Kohale sõideti kahe 
autoga. Navigatsioonid näitasid küll erinevat siht-
kohta aga jõudsime kiiresti ühisele kokkuleppele 
ning kohale me jõudsime. Alustasime oma matka 
vaateplatvormilt, mille tipust avanes vaade kauni-
le maastikule. 

Meie üllatuseks kohtusime matkarajal ka mitmete 
toredate inimestega ning tegime koos mõned 
pildidki. Matk lõppes meeldiva vestlusega ja ke-
hakinnitusega matkamajas. 

Kindlasti ei jää see meie viimaseks matkaks ning 
järgmisel matkal on rohkem osavõtjaid. 

Matkaja Riina Vähi 

suurt pingutust, arvuti ja televii-
sor on palju ligitõmbavamad ja 
sageli ka kergemini kättesaa-
davad. Tänapäeva maailma 
iseloomustab eelkõige paljusus 
ning raskus seisneb valikute 
tegemises. Meie õpetajad ar-
vame, et raamat jääb, nii nagu 
on jäänud kino ja televisioon, 
kontsert ja digipleier, pigem 
üks täiendab teist. 

Igaõhtune lastele unejutu luge-
mine on tore peretraditsioon, 
mis paneb punkti tegusale 
päevale ja annab alguse ilusa-
tele unenägudele. See on vah-
va ja sisukas koosolemine – 
väärt aeg, mida veeta koos 
juba päris pisikeste lastega, mil 
ema-isa rahustav hääl loob 
turvatunde ning laps saab nau-
tida vanemate tähelepanu. Aga 
mitte ainult. Just ettelugemi-
sest saab alguse lapse side 

raamatuga, 
tema lugemis-
huvi ning tee 
iselugemiseni. 
Koos lugemine 
rikastab sõna-
vara, õpetab 
kuulama ning 
arendab loo-
vust ja fantaa-
siat. Etteluge-
mist ületähtsus-
tada pole või-
malik, see ongi 
tähtis. 

Alustasime oma lasteaias kir-
janduse teekonda väikese näi-
tusega, millest võtsid osa kõik 
rühmad ja mõnes rühmas ka 
lapsevanemad. Kevadeks aga 
loodame saada kokku 100 
Eesti lastekirjanduse tegelast. 

Unistused saavad teoks ainult 
siis, kui on olemas inimesed, 

kes sinuga koos neisse usuvad 
ja tegutsevad. 

Täname kõiki, kes panustasid 
näituse teostamisse. 

 

Mõtted Eesti lastekirjanduse 
kodulehelt refereeris  

Sirje Malm 



sügis 2018 

Haridus- ja teadusminister    
Mailis Reps soovib algava koo-
liaasta alguse puhul õpilastele 
rõõmsat ja õhinat täis kooliaas-
tat, mis tooks palju tarkust.  

              
29. augustil toimus Eesti Ajaloomuu-
seumi lossipargis Maarjamäel Eesti Va-
bariigi 100. aastapäevale pühendatud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi vastu-
võtt Eesti haridusjuhtidele, et tänada 
neid senise töö eest ja soovida edu 
edaspidiseks.  

Eesti haridusjuhte tervitasid vastuvõtul 
minister ja ministeeriumi esindajad, esi-
nes G. Otsa nimelise Tallinna Muusika-
kooli ansambel. 

Iga sügis on omamoodi uute alguste aeg. Kes läheb lasteaeda, kes läheb 
kooli ja trenni, kes alustab uue hobiga ning keegi seab eesmärgiks veelgi 
tervislikumalt toituda või rohkem sporti teha.  

Meie selle aasta koolieelikud Rüblikud, Tupsud, Cipollinod ja Teburaškad  
esinesid esimese septembri puhul lasteaia saalis. Selgeks olid õpitud nii 
laulud kui ka tantsud  ning isegi luuletused. 

Kõik koolieelikud said väikese kingituse ka lasteaia poolt, et ettevalmistus 
kooliks sujuks ima igasuguse takistuseta. 

PÕNNIKAJA 

Jätkugu naeru su silmadesse, 

lauluhelinat südamess. 

Häid mõtteid päevadesse 

rõõmu ja lusti tegudesse. 

Palju õnne soovivad  

Wako lasteaia suured ja väikesed! 

Meie uued algused 
Age  

Head soovid õppeaasta alguseks 
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Meie sportlik spordipäev 
12.septembril oli meil 
lasteaia õuealal tore 
spordipäev.  

Saime visata palli, hüpata 
kaugust, joosta 20 meetrit 
aja peale, läbida takistus-
rada, kus sai teha hüppeid 
rõngast rõngasse ning 
jooksta takistuste vahel.  

Kõik tulemused mõõdeti 

Sel sügisel sai Naerupallide 
rühm endale lemmiklooma- 
teo. Lapsed otsustasid, et teo 
nimi ongi Tigu.  

Meie teole meeldib, kui tema-
le laulda ja temaga juttu rää-
kida. Siis sirutab Tigu end 
oma kojast välja, venitab  
tundlad pikaks ning keerab 
pead  ühele ja teisele poole.  

Veel meeldib talle taldriku 
peal vees kümmelda,  süüa 
tomatit ning värskeid kapsa-
lehti. Lapsed on teada saa-
nud, et Teo pea ülapoolel 
asub kaks paari sissetõmma-
tavaid tundlaid, mis aitavad 

Meie ilusad medalid 

Rõõõmsad lapsed spordipäeval 

teol ümbrust taju-
da.  

Teo silmad asuvad 
ülemise, pikema 
tundlapaari tipul. 
Alumiste tundlate-
ga tajub tigu lõhnu. 
Pehme lihaseline 
jalg on teo liikumis-
vahend.  

Ühel päeval mär-
kas Marleen, et 
Tigu on oma koja 
allserva kollaseks 
värvinud- täpselt samamoodi, 
nagu puud seda sügisel oma 
lehtedega teevad. 

Lapsed otsustasid, et teo nimi ongi Tigu 

Tipu Looduskooli mudaprogramm 
Mis ahvatleb lapsi kõige 
enam?  
Ikka porilombid ja mõnus 
muda! Mudaprogrammil 
olid need kaks asja lausa 
kohustuslikud! Saime tea-
da, mis on muda ja kuidas 
see tekib? Tutvusime loo-
madega , kellele muda 
väga-väga meeldib. Sa-
muti saime teada, millist 
massi saab kasutada  
(pesa)ehituseks ja maali-
miseks. Ja üleüldse tekitas 
muda väga palju elevust 

Tutvusime sigade Ruudi ja 
Reesiga. Saime teada si-
gade elu koduloomana ja 
metsas, käitumise, toitumi-
se ja kombed.  
Mis on muda? Kuidas tekib 
ja milleks seda kasutada 
saab?  
  
Saime ise muda teha, kat-
setada kuidas savist pesa 
ehitada ning mudaga maa-
lida ja  keeta kokku ühe 
korraliku mudajoogi.  

täpselt ära ja kanti lapse 
osavõtu kaardile.  Peale 
suurt võistlust kogunesime  
kõik meie lipuväljakule, 
kus direktor Riina Vähi 
andis igale rühmale diplo-
mi ja lastele medalid.  

Täname meie sporditege-
vuse eestvedajat liikumi-
sõpetaja Mariannet. 

Kõige väiksemad sportlased 

Naerupallide rühm 
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Lasteaias Walko  
sai tutvuda robotitega 

Leivanädal 
Kõik lapsed armastavad pannkooke, selle-
pärast tegimegi leivanädalal just pannkoo-
ke. Segasime tainast ja võlusime kohevad 
ning väikesed pannkoogid. Krõlli rühma 
laste arvates võiks nende rühma külastada 
kohe tihedamini ning pannkoogid paluti siis 
suuremad võluda. 

Õpetaja Vaike Jõgi 

Räägiti robootika ajaloost, vaadati ja 
katsuti erinevaid vanu ajameid ja 
tutvuti sellega, mis on roboti sees. 
Räägiti kui kiire on olnud robootika 
areng maailmas ja Eestis.  

Millised robotid on meie ümber het-
kel? Arutleti tänapäevaste robotite 
üle ja mõeldi, millised robotid on 

kasutusel erinevates valdkondades.  

Kuhu edasi? Milline 
on tulevik ja milline 
võib olla meie maa-
kera tulevik kui teh-
noloogia nõnda 
edasi areneb? 

Tutvuti robotitega ja 
õpiti nendega män-
gima.  

Programmi  tõi  
meieni Rehbinderi 
maja Rakverest. 

Jooksukarika 

2018 üldvõitja 

Mark Chernov 

Sügisnäitus  

„Meie   sõber 
vihmavari“ 

Meie  lasteaias algas sügis  
kaunite vihmavarjudega. Kõik 
rühmad valmistasid ühe vihma-
varju  mis kaunistab meie las-
teaia sissepääsu. Täname kõi-
ki, kes selle toreda mõttega 
kaasa tulid. 

Õhtul aga ootas lapsevanemaid ja 
lapsi väike turg, kus müüdi sümbool-
se summa eest meie sügisande. 
Kogutud raha eest aga osteti lastele 
komme ja küpsiseid, et lasteaiapäev 
oleks ikka  üllatusi täis. 

Täname Aleksandrat ja tema mees-
konda toreda ürituse eest. Selle aastasest jooksukarika 

võistlusest võttis osa 64 last ja 

läbiti kokku 315 km. Võitja jook-

sis 170 meetriseid ringe 95  

korda ning läbis seega kokku 16 

km.   

Järgmisel aastal juba uued ringid 

ja uued võitjad!   

Õpetaja Marianne 

Õpetaja Aleksandra Jallai koos teiste kolleegidega otsustas 
teha lastele ühe lõbusa hommikupooliku  mängudega. Kõik 
tegevused olid lõbusad ja põnevad. ning paljude huvitavate 
vahenditega. 




