
Hommikul äratasime 
oma väikesed karud 
unest, et neid õppe-
päevale kaasa võtta.  

Kohale sõitsime bussi-
ga. Kohe alguses toi-
mus õppimine suurte 
meeste õppeklassis 
ning siis proovisime 
jõudu jõusaalis. 

Esimesel korrusel olid suured autod  ning meeste tööriided. Neid 
saime ka ise proovida s.t kiirelt sinna sisse pugeda. Veel saime 
proovida lahtist tuld kustutada pulberkustutiga. 

Päästetöötajad olid vaimustuses meie väikestest karudest. Lõpe-
tuseks tänasime kõiki kiituskirjaga  ning tugeva aplausiga. 

Õpetaja Õie  

Ubade eraldamine viljateradest oli küll vae-
varikas, kuid koos mardisantidega saadi vilja-
varu korda. Ühiselt oli tore ka laulumänge 
mängida. Martidel oli jaksu viljaõnne ja tervist 
(vitsakimbuga) jagada veel kokatädidele ja 
juhtkonnale. Siin mardid kontrollisid pererah-

va nutikust mõistatuste äraarva-
misel. Aitäh kõigile martide sõb-
raliku vastuvõtu ja rikkaliku anda-
mi eest! 

   Lasteaia üks olulisi ülesandeid 
ongi hoida au sees ja edasi kan-
da eesti rahvakombeid. Ootame 
juba kadrisante, kes peaks tule-
ma lume ja külmaga. Ütleb ju 
rahvatarkus- kui Mart sulatab, 
siis Kadri külmetab. 

Õpetaja Margit 
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   Mardilaupäeval, see on 
mardipäevale eelneval 
päeval kehastusid Naeru-
palli rühma lapsed mardi-
santideks, tumedates riie-
tes määrdunud nägudega 
mardilasteks ja lõbusateks 
kriimudeks loomadeks.  

Õpetajast sai noobel mar-
diema ja tädist uhke mardi-
isa. Pillihäält, kära ja palu-
vat mardilaulu kuuldes lasi 
Tupsude pere mardid lah-
kesti saali sisse. Kombe 
kohaselt vaadati üle iga 
perelapse puhtus ja hooli-
kus, katsuti laste tarkust ja 
näppude osavust.  

Mart see tuleb materdades Palju õnne, Ester! 

Õppepäev Lõuna Eesti Päästekomandos 

Suudad teha ka siis kui ei taha 

ja leppida siis kui ei saa. 

Oskad näha siis kui on pime 

ja kuulda ja kuulata ka. 

Suudad naerda siis kui on valus 

... usud siis kui ei tea. 

Annad ka siis kui ei palu 

ja lähed siis kui ei pea. 

Oskad elada nii et on rahu 

ja meiega olla nii hea. 

 

Palju õnne, soovivad sünnipäeval  

Walko lasteaia suured ja väikesed 
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Age Ruuse 

 beebikool  

Walko lasteaias Kirjanik ja kunstnik 
Edgar Valteri loodud pokud on 
ligi kaheksa aastat oodanud 
Võrumaal Urvastes, et jälle 
uute lastega sõbraks saada 
ning imeilusa Pokumaa võlu-
sid ja radu tutvustada.  

Ühel päikselisel septembri-
kuupäeval, mil loodus hakkas 
vargsi kuldset sügiskuube 
vahetama, oligi Naerupallide 
rühmal tänu MTÜ Otepää 
Loodusseltsile võimalik ette 
võtta õppekäik. Lõbusale bus-
sisõidule künklikel teedel kut-
suti kaasa naaberrühma lapsi 
Tupsudest.  
Saabudes märkasid lapsed 
hiigelpokusid meenutava 
pokukoja ees lahkelt naerata-
vaid uudistavate silmadega 
pokukujusid. Lastes kerkis 
uudishimu teada saada, kus 
need päris pokud on? Giid 
Kati eestvedamisel mindigi 
esmalt pokukotta asja uurima. 
Jämedatest palkidest tahutud 
koja keldrikorrusel vastus 
hargnema hakkaski. Siin toi-
metasid „Pokuraamatu” tege-
laskujud päris elusuuruses: 
Puuko, koer Eku ja kass 
Sooru, nende seas väikesed 
pokud kujudena liikumatult 
seismas. Kuid ikka oli laste 
silmis arusaamatus: kas nad 
on ka päriselt? Uurime edasi... 

Ülakorruse suure saali põran-
dal kõhutades mahedate loo-
dushäälte taustal oli mõnus 
lasta end võluda Valteri maali-
tud peitepiltidel.  Pildid muutu-
sid päris lähedaseks kunstni-
ku töötoas värvipottide, lõuen-
dite, visandite ja kunst-
niku isiklike esemete 
hulgas viibides. Isegi 
kohvitopsid olid täis 
kuivanud kasutama 
jäänud värvi. Ka selles 
toas on märgata visan-
deid pokudest ja foto-
sid mingitest heinatutti-
dest. 

Natuke elama hakka-
sid pokud aga siis, kui 
lapsed said endile 
pokukostüümid selga 
panna ja pokutanstu 
ringis lüüa. Ka puupul-
gakeset ja lõngajuppi-
dest endavalmistatud 
pokud hakkasid vargsi 
hinge sisse võtma. 

Õige avastuste retk sai algu-
se Kratirajal. Üle silla veere 
vargsi märga tiiki uurides 
hakkasid silma imelikud hei-
natutid, mõned madalamad, 
mõned kõrgemad, „juuksed” 
uhkelt tuule käes liikumas. 
Tuli välja, et need olidki päris 
looduse pokud.  

Märkamata ei jäänud 
seened, mis aitasid surnud 
puul mullaks muutuda, rähni-
kojad pehkinud puukoorel 
ning mõned üksikud sügise-
seened sambla seest kübarat 
kergitamas.  

Ent nüüd tuli teele midagi 
ootamatut nagu pokudki 
„Pokuraamatus” kirjeldasid: „ 
Mets sai nii järsku otsa, et nad 
lausa jahmusid, seistes põlis-
puudega piiratud imekenal 
väikesel  metsalagendikul. 
Äkki nägid nad maja. Isegi 
mitut maja. Üks pisut suurem, 
oli korstnaga, teised väikse-
mad, päris ilma korstnata.” 
Sellel lagendikul tekkis SEE 
TUNNE nii väikesel kui suurel 
- võluv sügispäike oli kullanud 
üle kogu ala, suitsulõhnalise 
sauna, aida, tare ja vahtrapuu. 
Üllatuseks ootasid ühe maja 
juures aedikus päris taluloo-
mad: kitsed, sokud, lambad, 
kukk kanadega, küülikud, ke-
da lapsed julgelt silitama ja 
toitma asusid. Selline koge-
mus oli paljudele lastele 
esmakornde ja kõigile meel-
dejääv.  

Päeva kokkuvõttes lapsed 
märkisid, et neile meeldis bus-
siga sõita, nägid metsas 
(kodu)loomi ja konna kivil ja 
mis kõige tähtsam – said 
pokudega sõbraks. Paljude 
laste sooviks on sõita veel 
kord pokudele külla, siis juba 
oma ema ja isaga. Pokud 
ootavad igal ajal Urvastesse 
Pokumaale! 

 Õpetaja Margirt  

Naerupallide rühmast 

Looduses on nende nimi hoo-
pis TARN. „Siin parajalt niis-
kel metsaalusel, ikka mõni 
välu avaruse tunnetamiseks, 
kaitsev mets selja taga ja 
mõni veekogu õige lähedal” 
said tarnad endale läbi Edgar 
Valteri joonistuste ja juttude 
hinge sisse ja lastepärase 
nime POKU.  Nüüd sai see 
pokude asi lastele selgemaks 
küll. 

Läbi metsa kulgeval kratirajal 
astusid lapsed kui pokud 
reas: „tõsiselt ja ümbrust uuri-
des, õiget tunnet otsides, 
ninaga lõhnu tabades.” Ime-
asju kokku otsinud kratid igal 
pool ikka ehmatamas ja piilu-
mas.  

Pokudega sõbraks 
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Väänikute rühma poisid 
laulsid toreda laulu trakto-
rist.  

Edasi läks vili veskisse, 
kus ta jahvatati jahuks, siis 
pagari kätte, kes küpsetas 
sellest maitsva leiva. 

Meie rühma Marijete – 
Eliisi ema küpsetas selleks 
puhuks maitsva leiva, mi-
da jagasime ka teistega 
saalis.  

Tädi Lehte 
näitas lastele 
millistest aine-
test leiba val-
mistatakse. 

Kui vili salves, 
siis on ikka 
suur pidu, kus 
saab tantsida, 
seda tegime 
meiegi – kõik 
koos nagu üks 
suur pere. 

Leivanädal 

 

Suur tänu õpetaja Agele, 
kes õpetas lastele toredad 
laulud selgeks. 

Järgmisel päeval said lap-
sed valmistada vigurvõilei-
bu , materjalid selleks tõid 
lapsevanemad oli tore ette-
võtmine millest sai osa ter-
ve meie maja. 

 Õpetaja Heike Järve  

Isadepäev 
 Isadepäeva pühitsemine on meil 

veel  päris uudne komme, kuid 

saanud juba päris omaseks. Meie  

lasteaias tähistatakse seda päe-

va ikka rõõmuga. Kõik rühmad 

kutsusid oma isad ühel päeval 

lasteaeda. Lapsed laulsid , tant-

sisid ja andsid isadele kingitusi.      

“ Nii tugevad kui kaljud suures 

meres on mehed kõigis elutormi-

des, ei ole argust nende julges 

veres, ei kartust, nõrkus nende 

südames.” (Jakob Liiv „Mehed”) 

Вот, и закончилась осень. Осень 

порадовала нас хорошей пого-

дой, теплом, солнышком, сочны-

ми фруктами и вкусными овоща-

ми. В детском саду было много 

занимательных, веселых празд-

ников, посвященных осени. Дети 

нашей группы много занимались 

в это время, и многое узнали 

нового. Полученные знания мы 

решили продемонстрировать на 

праздничном концерте, ко-

торый посвятили прощанию 

с этим замечательным кра-

сочным временем года 

Осень и, естественно, 

нашим дорогим Папам. К 

выступлению детки нашей 

группы «Чебурашка» наряди-

лись в яркие костюмы ово-

щей и фруктов. Малыши 

выучили песни, танцы, чем 

порадовали воспитателей и 

внимательных зрителей. 

Спасибо Папам и Мамам, кото-

рые принимали активное уча-

стие в нашем концерте: отгады-

вали загадки, участвовали в 

играх с малышами и очень 

тепло нас всех приняли. 

Александра Яллай 

Группа «Чебурашка» 

«В гостях у «Чебурашек» 

Meie isad  -  

 kõige paremad! 

Leivanädala raames tut-
vustasid Tupsude rühma 
lapsed oma lasteaiasõpra-
dele läbi laulude ja jutustu-
se kuidas leib jõuab  meie 
lauale. 

Millest kasvab leiva tera, 
mida on selleks vaja, et 
kasvaks ilus leivavili, mille-
ga vilja koristati vanasti ja 
millega seda tehakse täna-
päeval.  
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Meil käisid  

mardisandid 

„Lapsepõlv möödus mul Karula 

kandis, Seveli talus, kus  meie 

perel oli suur loomapidamine. 

Isa töötas brigadirina ja ema 

hoidis kodu.  Meie pere on 

hästi ühtehoidev , kui kedagi 

on vaja aidata siis ikka kõik 

koos. Kõik suuremad tööd said 

tehtud ühiselt.  Siis tehti ju 

suvel heina, sügisel võeti kar-

tuleid. Isal olid veel mesilased. 

Nendega oli samuti palju 

tööd.” 

„ Esimesse klassi läksin 

Lüllemäele, seal käisin kuni 

kaheksanda klassini. Peale 

kooli lõpetamist läksin Rakvere 

Pedagoogilisse kooli. Koolis 

olin  hästi aktiivne, sai oldud 

rühmavanem, laulsin ansamb-

lis, organiseerisin pidusid. Mul 

vedas  ka oma kursusega, 

oleme siiani saanud kokku iga 

5 aasta tagant. Olime ühtehoi-

dev grupp. See teeb siiani sü-

dame soojaks.” 

„Õpetajaamet on mind paelunud 

juba päris väikesest.  Meid on 

alati palju lapsi olnud, kes kõik 

koos mängisid. Arvan, et sealt 

on saanud alguse minu armas-

tus lastega tegelemise vastu. 

Praegugi soovin  oma rühas 

sellist koostegemise tunnet 

luua. Tundub, et see on õnnes-

tub, sest minu eelmised rühmad 

käivad meil külas ja räägivad 

mida keegi teeb. Seda on alati 

tore kuulata ning tundub, et 

lastele endale see samuti meel-

dib. 

Kui rääkisime Õiega tema huvi-

dest siis jutu käigus selgub, et  

teda huvitab aiandus.” Isegi 

rõdul kasvatan ma tomateid 

Natuke oskan kududa, soki te-

gemisega saan ikka hakkama 

ning vahel loen raama-

tuid” ,ütleb Õie 

“Lapsepõlve lemmikuks oli  mul 

„Pipi Pikksukk” ning muidugi 

klassikalised muinasjutud nagu 

„ Punamütsike”, „Lumivalguke” 

Õiel on kaks poega, kes saavad 

väga hästi hakkama oma tööde 

ja tegemistega.  

Poeg Marko  tegeleb autodega 

ja on hooldusnõunik, teine poeg 

Mario tegeleb ehitusega. Õiel on 

ka lapselaps 

Christofer, kes käib 

tihti vanaemal külas.  

Siis on selline lapse-

lapse ja vanaema aeg, 

kus saab ühiselt tore-

daid ettevõtmisi teha. 

Rääkides oma tööst, 

ütleb Õie:” Rühmas 

meeldib koostöö. Kuu-

lan huviga alati laste 

arvamusi, kui plaani-

me teha pidu või mida-

gi muud huvitavat. 

Praeguses rühmas on juba tekki-

nud ühtsuse tunne, et kõiki lapsi 

kutsutakse sünnipäevadele ja 

isegi õpetajaid, nii et on tekki-

nud jällegi see, et teeme kõike 

koos.” 

Lapsed on arvanud, et õpetaja 

Õie on hea,  talle meeldib meie-

ga Pedeli ääres jalutada , samuti 

lubab ta alati liumäest alla lasta. 

Veel arvavad lapsed, et Õie 

hoiab väga hästi korda. 

 Soovime Sulle, ilusat sügist , 

õiget sisetunnet langetamaks 

valikuid, mida hiljem ei tule ka-

hetseda ning muidugi usaldus-

väärseid ja õnnelikuks tegevaid 

sõbrasuhteid lastega. 

Jutu pani kirja  

õppealajuhataja Sirje 

Õie Torm 

Õie on lasteaias Walko tööta-

nud juba aastast 1980. “ Algu-

ses tulin siia praktikale ja 

1982 aastal võeti  mind tööle 

õpetajana, ainuke rühm kus 

ma töötanud pole on sõime-

rühm” ütleb Õie. 

Meie lood 

Hommikul tööle tulles, tur-
gatas mulle pähe mõte, 
teha rühma  päris oma sõi-
dutee,  kõige sinna juurde 

Mõmmide  liiklusnädal 
kuuluvaga. Mõeldud- teh-
tud!  

Enne kui lapsed lasteaeda 
tulid oli olemas ka-
herealine söidutee, 
loomulikult koos 
„sebraga“.  Kuid mi-
dagi tundus ikkagi 
puudu olevat. Tühja,  
papist  salvrättide 
karpi prügikasti visa-
tes, sain aru, et prü-
gikasti rändamise 

asemel saame sellest teha 
hoopis vahva valgusfoori. 
Onu Sergei abiga valmiski 
meile, liikluses hädavajalik 
– valgusfoor. 

Et oma teadmisi ka päris 
tänaval ja päris liikluses 
proovile panna, panime 
õpetajaabiga väikestele 
liiklejatele helkurvestid sel-
ga ning läksime lasteaia 
ümbruses olevaid liiklus-
märke ning „sebrasid“ otsi-
ma. 

Õpetaja Inge 


