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Esimese septembri aktus  

meie lasteaias 

PÕNNIKAJA 

 

Septembri kuu 

on ilus kuu, 

Siis on naerul  

meie     suu. 

Kes läheb kooli, 

kes läheb aeda 

Aeg on tar-
kust kae-

da. 

Meie uus kolleeg Liina töötab sellest aas-

tas Päikesejänku rühmas assistendina. 

Soovime palju jõudu ja jäksu uues ametis. 

 Igal aastal kogunevad meie lapsed  Tarku-
sepäeval suurde saali, et tervitada kooli-
eelikuid. Sellel aastal on meie koolilapsed 
Krõlli, Tupsude ja Cipollino rühmas.  

 

Krõlli rühma lapsed olid selgeks õppinud 
iseseisvalt luuletused, mida siis esitati nii 
suurtele kui ka väikestele. Samuti said kõik 
laulda ja rõõmsasti tantsida.  

 

Kõik koolieelikud said endale väikesed kin-
gitused, et õppimine läheks ikka paremini. 
Krõlli rühma hüüdlause on „ Tarkus tuleb 
tasapisi”.    

Krõllid 
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Rõõmus näitus 
Perekond Koop 

Meie lasteaiast leiavad paljud 

lapsevanemad kohe mitmeid 

aastaid järjest oma lastele 

päevase kodu asendaja. Nii on 

Mõmmide rühmast lasteaia-

teed alustanud ka perekond 

Koopide lapsed- Tristen ja Os-

kar. Naerupallide rühmas sai 

kooliküpseks Tristen, nüüd 

mängib ja tegutseb selles rüh-

mas väikevend Oskar. Pere-

ema Urlika on panustanud 

Naerupallide rühmaruumi il-

mestamiseks palju oma aega. 

Rühma riietusruumi seinal on 

laste sünnipäevade stend, 

mängutoas kalender, joogitop-

side hoidmise puu ja klotsi-

kast, lauasahtlis meisterdami-

se näidiste kataloog. 

Uurisimegi, mis innustab 

Urlikat lisatööd tegema. „Kõik 

lapsevanemad tahavad, et 

lapsel oleks hea lasteaias käia. 

Ja loomulikult teed seda eel-

kõige selle rühma heaks, kus 

oma lapsed käivad,“ oli poiste 

emal kohe vastus valmis. 

„Mulle meeldib nokitseda sel-

liste õppematerjalidega nagu 

näiteks see kalender, aga aega 

napib, muidu teeksin teistele 

rühmadele ka,“ lisas ta. Urlika 

püüab alati mõelda laiemalt, 

oma ideid jagab meelsasti ja 

aitab, kui oskab. Selle eest on 

teda pärjatud ka möödunud 

õppeaastal Valga Põhikoolis 

„Hea kolleegi“ tiitliga. Ise jääb 

ta tagasihoidlikuks, mainides 

ainult, et eks tunnustus kui 

selline meeldib ju kõigile. 

Tristeni-Oskari perega on laste-

aial koostöö sujunud väga 

hästi. Peres on lapsed 

õpetatud täiskasvanuid 

austama, olema kor-

rektsed nii välimuselt 

kui verbaalselt. 

„Lapsed peavad olema 

sõbralikud. Meie ko-

dus, vanavanemad, 

minu õed- me kõik 

nõuame lastelt ühte-

moodi käitumist. Näi-

teks ei tohi kunagi 

öelda „vanamutt“, mu-

tid elavad ju maa all, 

on ikka „vanatädi“. 

Samuti ei tohi naerda 

puudega inimese üle, 

siis tuleb lastele seleta-

da, miks see inimene 

just selline on või selli-

selt käitub,“ avab 

Urlika koduse kasvatu-

se ust. 

Peres on tugev põlvkondadeva-

heline side. Kuigi Oskar nime-

tab ennast linnapoisiks, meel-

dib talle suviti ikka maal vana-

ema juures olla. Seal on võima-

lus talutöid teha ja traktoriga 

sõita. Veel meeldib Oskarile 

vanaema tehtud kana-

klimbisupp. Seda suppi kee-

dab ka ema linnas, kui lapsed 

peavad mingil põhjusel hoidja-

tädiga koju jääma. Kuna isa 

töötab kaugel välismaal, siis 

ongi ema jaoks kõige suurem 

murekoorem laste haigused. 

Urlika ei taha siis koolis oma 

klassi õpilasi teise õpetaja 

õpetada jätta ega ka haiget 

last lasteaeda viia. „Hea on, et 

mul on sõpru, kes mind siis 

toetavad ja vaheldust pakuvad. 

Sõbrad ongi need, kes patarei-

sid aitavad laadida,“ võtab 

pereema tihti lastega üksiole-

mise kokku. Aga siis, kui isa on 

kodus, saab Oskar lasteaiast 

puhkust ja koos veedetakse 

aega meestele nii huvitavas 

kohas nagu seda on garaaž. 

„Tristenil oli omal ajal, kui isa 

kodus oli, lasteaiast lausa 

„isapuhkus“ kohe ,“ meenutab 

ema Urlika. Aga kui pere on 

koos, tehakse ühiseid väljasõi-

te ja veedetakse koos aega. 

Selle suve meeldejäävaim 

sündmus oli kanuumatk Must-

jõel ja ka kevadine Walko las-

teaia kevadpidu, kus Oskar 

Nukitsamehe rollis oli. Nukits-

mehe filmi oli Oskar ammu 

juba näinud ja see meeldib 

talle tänaseni, aga Nukitsame-

he osatäitmine tundus talle 

alguses hirmutavana: „Äkki ma 

ei julge...“  Aga kui ema julgus-

tas: „Vaata, kõik ei saa Nukid 

olla, aga sina saad!“ ja kui 

riided ning vahva sarvedega 

parukas valmis said, oli hirm 

pühitud. Ning kevadpeol tuli 

väike Nukitsamees oma osa-

täitmisega väga hästi toime. 

Perekond Koopide peres on 

lapsed armastatud ja hoitud, 

nad on vanematega kaasas 

reisidel, lastele sobilikel kino-, 

teatri- ja kontserietendustel, 

sõprade juures ning tihti ka 

emaga rahvatantsutrennis või 

staadioni jooksurajal. Tristen 

vanema vennana näitab Oska-

rile võimalusi kooliajal osaleda 

kergejõustiku- ja käsipallitren-

nis ning muusikakoolis trummi-

de ja ksülofoni taga. Oskar on 

juba omaks võtnud jooksulusti 

ja muusikategemise. Eriti 

meeldib talle mängida kitarri 

ning sellel aastal proovib ka 

muusikaõpetaja Age juures 

laulmise õppimisega alustada. 

Soovime lasteaiapere poolt 

tublile perele jätkuvat tegutse-

mislusti ja uusi teadmisi ning 

nende jagamist! 

 

Kaunis hiiretüdruk valmistub 
talveks 

Kõik vaasid ei pea olema portse-

lanist võib ka kõrvitsast olla 

Majale võib katuse ka värvilist-

est  sügislehtedest valmistada  

Lõbusad tegelased 
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Kõrvits oma sõpradega  

Meie õuealal sündis tõeline  

muinasjutt 

Suur voidusoit voib alata……. 

Pingviini perekond  

Lõbusad juurvilja sellid 

Sügisene spordipäev Rõõmus näitus 

29.septembril kogunesid kõik meie väike-
sed ja suured lasteaia õuealale, et teha 
sporti  SÜGISE OLÜMPIAL  Alustati kohe 
soojendusega, mis toimus Lotte Spordi-
meeste laulu saatel. Suur üllatus oli kui anti 
avapauk paberkahuritest.  

Eriti tore oli KUMMIKU KAUGVISE , muidu ju 
kummikuid loopida ei tohi aga siin võis kohe 
mitu korda seda teha. 

Lõpetuseks läbisid kõik veel lõpujooksu ja 
said kaela kuldse medali. 

Õhtul aga said lapsevanemad samuti proovi-
da täpsusviset kõrvitsatega, loopida kummi-
kuid  ning koguda värvilisi palle korvi. 

Spordipäeva eestvedaja  

Marianne Trompe 

Edasi liikusid rühmad keskustesse aga mit-
te tavalistesse keskustesse vaid sellistesse 
huvitavatesse nagu näiteks MUTI URG, 
HIIGELÕUNAD,KARTULIVÕTT või siis 
TÄPSUSVISE KÕRVITSATEGA.  
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Meie lood 
  Merike Lill räägib: „Minu  
lapsepõlv möödus Valgas. 
Ema töötas koristajana ja 
isa oli ehitaja. Ema võttis 
mind alati tööle kaasa, 
millegipärast ei jäätud 
mind vendadega koju. Kui  
läksin üheksandasse klas-
si  asusin kooli kõrvalt ko-
he  tööle  ka lasteaeda.”  

 Nüüdseks on Merike las-
teaias töötanud juba 35 
aastat.  

  Kaheksaküm nendate 
alguses  asus Merike õppi-
ma Tallinna. Tema mõte  
oli saada kondiitriks aga 
koduigatsus oli nii suur , et 
need õpingud jäid pooleli. 
Nüüd aastaid hiljem arvab 
Merike:” Oleks võinud sel-
le eriala ikka omandada 
aga siis poleks ma ju saa-
nud lasteaias olla.” 

Praeguse Naerupallide 
rühma lapsed ütlevad Me-
rikese kohta: „ Ta on mus-
tade juustega ja ilus, igal 
hommikul ütleb meile 
„Tere hommikust”, annab 
meile porgandeid ja õunu, 
toob magustoitu, on lõbus 
ja hea, aitab suurt puzzlet 
kokku panna aga ta saab 
sellega ka üksi hakkama, 
mängib meiega õues jalg-
palli.” Rühma õpetaja ar-
vates meeldib Merikesele 
väga nalja teha. Ise arvab 
ta, et on  rõõmsameelne ja 
abivalmis ning kohe üldse 
ei meeldi talle  ülbed ini-
mesed ega ülbus. 

Veel on Merikesel üks eri-
line oskus lastele osavalt 
toitu pakkuda ja nii, et see 
kõikidele meeldiv oleks. 
Eriti populaarne on rüh-
mas moosileib ja siis mait-
seb nii leib kui ka moos 
tõeliselt hästi.  

Kui rääkisime Merikesega 
tema hobidest siis Merike-
sele meeldib ajalugu ja 
seda juba kooliajast.  Meri-
ke räägib: „Lapsepõlves 
arutasime tihti pereringis , 

kuidas vanasti kõik 
oli ja kuidas elati. 
Sellest ajast on ilm-
selt ka minu lastel 
olnud ajaloo vastu 
huvi. Televiisorist 
meeldib mulle  vaa-
data ajaloosaateid  
ja  inimeste elulugu-
sid, poliitika mulle ei 
meeldi. Veel meeldib 
mulle teha käsitööd, 
heegeldada ja kudu-
da. Pildilgi on mul 
enda kootud kamp-
sun seljas.  Nüüd kui 
enda lapsed on juba 
suured ja aega roh-
kem, saab sellele hobile 
rohkem pühenduda. Las-
teaias on  kuldsete kätega 
naisi palju. Minu rühma  
õpetaja Ester näitab ja 
suunab tihti mind, kuidas 
mõnda mustrit ikka õigesti 
teha.” 

Lastest rääkides lähevad 
Merikese silmad rõõmsaks 
ja ta räägib õhinal:”   Poeg 
Raigo  on Tallinnas. Ko-
dust läks ta ära juba 16- 
aastaselt. Praegu aga   
töötab ELPAN OÜ tootmis 
-  ja paigaldamisjuhina 
ning samal ajal õpib veel 
Eesti Infotehnoloogia 
Kolledzis süsteemide 
arendamist.  Tütar Everin 
on samuti Tallinnas ja õpib 
tehnoökoloogia- keskkon-

naspetsialistiks. Lapsed 
on mul tõesti väga tublid ja 
ma olen õnnelik, et neil 
läheb hästi.”  

 Lastega tegelemine on 
suur rõõm ja lapsemeel-
sus omalaadne valik ,sest 
siis tundub ka elu palju 
lihtsam ja isegi vaimsem. 
Kui teha seda südamega 
nagu Merike,  ongi kõik 
hästi.  

Kõik meie maja naised on 
erilised,  see millega nad 
tegelevad on osa kõigest, 
millesse nad usuvad. 

Tänan meie Merikest 
meeldiva vestluse eest. 

 

 

 

Hea töö on nagu ilus laul, kus 

sees ei ole liigseid sõnu. 

Kes armastab ja oskab tööd, see 

imeasju teha suudab. 

Töö tasapisi kaunimaks ja rikka-

maks maailma muudab. 

Armas Katrin 

Oled armastatud ja hinnatud kol-

leeg. Oled muutnud meie lasteaia-

elu rikkamaks ja paremaks. 

20 aastat Walko 

lasteaias  

Juba 30 aastat 

meie lasteaias 

Вы отработали в саду  

уж столько лет, 
Поклон, хвала,  

почет и уваженье, 
Скажите Вы усталости  

и злости «нет», 
Улыбке, позитиву же —  

почтенье. 
 
Мы восхищаемся все  

Вашей добротой 
И Вашей выдержке, 

труду и оптимизму, 
Пускай почаще  

будет отдых и покой, 
Пусть сердце будет  

добрым, разум чистым. 

Коллеги 


