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Lümanda Karu– Kati Lasteaia ajaleht 

30. jaanuar, 2018 

Sa hoiad käes Lümanda 
Karu- Kati Lasteaia nel-
jandat ajalehte, mis on 
välja antud asutuse 49. 
sünnipäeva puhul. Las-
teaia ajaleht ilmub kaks 
korda aastas– lasteaia 
sünnipäevaks ja lasteaia 
lõpupeoks. Ajalehele tee-
vad kaastööd nii personal, 
lapsevanemad  kui lapsed.  

Selles väljaan-
des Saad luge-
da  artikleid 
Karu– Kati las-
teaia elust– 
olust, vaadata 
pilte ja tunda 
rõõmu koos 
meiega. 

TRADITSIOONIDE JÕUD 

 

Traditsioonid toetuvad minevikule, elavad olevikus ja vaatavad tulevikku. 
49- aastane lasteaed ei ole enam noor, kuid ammugi mitte vana. Selles va-
nuses lasteaed võib öelda, et on erinevaid päevi näinud, kogemusi korjanud, 
vigadest õppinud, vahel kukkunud, kuid üles tõusnud, rõõmu tundnud, nuk-
rust kogenud ja kõige selle kaudu õppinud. 

Sünnipäev on sündmus, millal mõtiskleme ja räägime rohkem kui igapäeva-
selt, mis oli kunagi, kuidas vanasti hakkama saime, mis oli toredat, mida ja 
kuidas tegime. Ja kõike seda võrdleme tänapäeval toimuvaga. Igal lasteaial 
on ettevõtmisi ja sündmusi, mis aegade jooksul vormuvad traditsioonideks 
ja kujundavad asutuse näo, kannavad asutuse vaimu ja vormivad kultuuri. 

Üks lasteaed ei saa kunagi päris valmis. Me käime oma rada, kuid vaatame 
ka otsivalt erinevate silmapiiride poole. Lasteaed uueneb, muutub, areneb ja 
elab, kuid toetub olnule kui kindlale pinnale. Inimesed on need, kes anna-
vad lasteaiale oma näo, kuid traditsioonid annavad hinge ja jõu. 

Tänases lehes on meie lasteaia lood. Need  kajastavad meie lasteaia nägu ja 

vaimu, räägivad meie elamise lugu. Meie maja lugu algas 30. jaanuaril, 

1969. aastal. 

Lasteaia juht Elle 

 

MEIE ÕPETAJA SAIMA– 45 AASTAT TÖÖTAMIST MEIE 
LASTEAIAS  

Karu-Kati Lasteaias oli toimumas juba mitu päeva siginaid - saginaid. Kes 
meisterdasid kaarte, kes valmistasid ette laule ja tantsukesi, kes otsis kõige 
kaunimaid õisi aiast või lillepoe lettidelt jne jne  

Ja siis, ja siis... Jõudiski kätte see kaunis septembrikuupäev, imeline hommi-
kupoolik. Päike sillerdas nii rõõmsalt ja soojalt nagu üks septembrikuupäike 
üldse seda teha suudab, kui lasteaia saal täitus laste säravate silmade ja rõõmsa 
lauluga. Õpetaja Saimagi oli kaunilt riides ja pakatas noorusest. Õpetaja Sai-
ma elus oli kätte jõudnud üks väga tähtis eluetapp – täitus tööjuubel – 45 aas-
tat töötamist Lümanda lasteaias. 

Oma sõnavõttudes ütles palju tänusõnu talle meie direktor ja hoolekogu esin-
daja. Siis tuli õpetaja Saimal 
vastu võtta kogu personali ja 
laste soojad ning südamlikud 
õnnitlused. Meie armsa õpe-
taja Saima silmad olid vaik-
selt täitunud rõõmupisarate-
ga. Pärast liigutavat aktust 
istusime koos õpetaja Saima-
ga pidupäevalauas. 

See on nii armas, kui majas 
on inimene, kes on nii pikalt 
ühes kohas suutnud oma 
tööd teha sooja südamega. 

Maili 
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KUIDAS OLEME TÄHISTANUD VANAVANEMATE PÄEVA  

LASTEAIAS 

Keegi on öelnud: „Vanavanemad on nagu kangelased, nad on lapse 

kasvamisele sama olulised nagu vitamiinid.“ 

Aastaid on meie lasteaias vanavanemaid meeles peetud väikeste pidude ja 

teiste üritustega. Igal aastal on olnud need isemoodi. Aastaid tagasi valmis-

tati erinevaid toorsalateid mitmesugustest taimedest, küpsetati kalakotlette. 

Kodust on toodud tervislikke küpsetisi. Koos on istutud tee- ja kohvilauas, 

kus sai kõiki neid maitsta. 

Ühel aastal toimus nädala jooksul mitu üritust. Vanaema Ulvi mängis laste-

ga ringmänge, Joosepi vanaemaga koos valmistati puuviljasalatit. Vanaema 

Mariga käidi looduses uusi teadmisi saamas. Tore oli ka laat, kus sai män-

gurahade eest osta sügisande ja teisi kaupu. Kõik müügil olev kaup toodi 

kodudest annetustena. 

Ka möödunud sügisel kutsusid Jänkukeste ja Mõmmikeste rühma lapsed 

vanavanemad väikesele sügispeole. Lapsed esinesid kontserdiga. Väikeste 

Jänkukeste esinemine oli arglik, sest rühmas on uued lapsed ning lasteaiae-

luga harjumine võtab ju aega. Mõmmikeste rühma lapsed laulsid julgelt. 

Lauldi sügisest ja memme- taadi vahvatest tegemistest. Õpetaja Elle juhen-

damisel esitati rõõmus rütmika pillipala. Aktiivselt võeti osa ühismängu-

dest. 

Kuna Mõmmikeste rühmas oli leivanädal samal ajal, siis vanaema Tiiu näi-

tas lastele leivaküpsetamist. Kokatädi Katrin küpsetas pannileiba ja kodu-

dest toodi kaasa leivaküpsetisi. Neid kõiki sai maitsta ühises teelauas. Oli 

tore õhtupoolik. Täname kõiki vanavanemaid. 

Saima 

LEIVANÄDAL 

Mõmmikese rühmas on traditsiooniks 
saanud kord kuus koos lastega kokata. 
Nädala lõpus oli vanavanemate päev tu-
lemas ja meie tegevused olid seotud tera-
viljade ja leiva teemaga. Mõtlesime ühi-
selt hommikuringis, et kutsume kellegi 
lapse vanaema leiba küpsetama. Lastele 
oli nõus tulema leivaküpsetamist õpeta-
ma Miina Eliise ja Orm Hindriku vanae-
ma Tiiu.   

Leivategemise päeva hommikul peale 
sööki seadsime oma rühma valmis ja 
üheskoos arutasime veel läbi päeva tege-
vuse. Millest leiba tehakse ning milliseid 
leivasorte on võimalik poest osta? Küsi-
sime laste käest, et kas ka nende peres 
tehakse leiba? Saime teada, et mitmes 
peres küpsetatakse  kodus ise leiba.  

Peale arutelu pesid lapsed oma käed puh-
taks, panime põlled ette ja vanaema Tiiu 
oli ka juba kohale tulnud, tal oli kaasas 
kaks suurt kotti. Lapsed olid nii õhinas ja 
uurisid, mis nende kottide sees küll on? 
Saime teada, et ühes kotis oli juba valmis 
segatud tainas ja teises kotis laste jaoks 
taina valmistamiseks kahte sorti jahu, 
suhkur, juuretis, või ja mõõdunõu. Es-
malt rääkis vanaema Tiiu kuidas tehakse 
leivatainast ja mida me taina sisse pane-
me.  

Nüüd sai iga laps midagi teha, kes pani 
jahu kaussi, kes kallas vett, kes suhkrut, 
kes soola jne. Koos segati kokku kausi-
täis tainast, millest iga laps endale lõpuks 
väikse leivapätsi vormis. Vanaema Tiiu 
küpsetas ise leivapätsid valmis.  

Olime Miina ja Ormi vanaema väga tä-
nulikud, et ta oli nõus tulema ja meid 
õpetama  leiba tegema. Otsustasime kogu 
rühmaga, et kingime need väikesed leiva-
pätsid vanavanematele. 

Merle 
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EI PÄKAPIKUL OLE KERGE, SUUR ON KASS 

JA SOKK NII KÕRGEL 

              (Jüri Pino loodud jõuluhaiku) 

Jõuluaeg on alati täis toimetusi ja ettevõtmisi, nii oli see ka nüüd, 2017. 
aastal. 

Mida teha, kui ootad nii väga päkapikke külla ja sätid susse aknale, aga 
need jäävad tühjaks? Püüad kogu hingest olla hea, aga ikkagi ei too need 
punased mehikesed sulle mitte midagi... Kurb ju! 

Kirjutasin Juhan Saare jutustuse „TÜHJADE SUSSIDE SALADUS“ ai-
netel  jõulunäidendi, kus tegelasi seitse: 3-liikmeline päkapikupere: Isa, 
Plika, Poiss, Postikana, Kass, Koer ja Rott. 

Ühel päeval saab päkapikupere lastelt kurva kirja ja nad otsustavad välja 
uurida, miks nende töö ja vaev – sussidesse kommide jagamine -  pole 
korda läinud. Nemad on oma tööd teinud õigesti, aga head lapsed on 
maiustustest ikkagi ilma. Neile tulevad appi Kass ja Koer ning koos püü-
takse kinni kurjategija Rott-kommivaras. 

Kui jõulupeol Jõuluvana saali astus, märkasin kohe tema vöö vahel vitsa-
kimpu: ega pahateod karistuseta jää!  Sai Rottki nahutada, aga samas kin-
gib Jõuluvana talle uued soojad sussid, et temalgi ja väikestel hiirelastel 
oleks oma urus võimalik advendiajal päkapikkude toodud maiustustest 
rõõmu tunda. 

Seekord olid osatäitjateks õpetajad. Aitäh teile, päkapikud Triin, Piret ja 
Merle; kiisu Saima, kutsu Maili, postikana Mare ja rott Elle! Olite väga 
tublid ja näitlesite võrratult! Ka lapsed olid julged  Jõuluvanale tantsima, 
laulma ja pikka luuletust esitama. 

Juba advendiajal, kui tegelesin lastele laulude õpetamise ja saali dekoree-
rimisega, tundsin erilist rõõmu kaunist kuusepuust. Suured tänud Hanna ja 
Robi isale Arminile, et ta meie lasteaeda nii kauni jõulupuu tõi! 

... ja loomulikult rõõmustasime kõik tuttava Jõuluvana külaskäigu 
üle...Tänu temalegi! 

Kui  jaanuari algul lastega saalis kuusega hüvasti jätsime, oli meel natuke 
kurb, aga  parata pole midagi, uued tegemised ootavad. Uus aasta on ala-
nud, lundki on sadanud...  Kohe-kohe on käes lasteaia 49. sünnipäev ja 
siis meie riigi juubel. Tasapisi hakkame kevadet ootama. 

Palju rõõmu kõigile, tänulikku meelt ja hoitud alanud aastat! 

Ülle Reinsoo, muusikaõpetaja                                                                                      

 

ÕUEPÄEVAD MEIE LASTEAIAS 

Õuepäevade idee sai alguse meil juba 
2016. aastal, selle õppeaasta alguses sead-
sime endale eesmärgiks veeta ühel päeval 
kuus õues rohkem aega, kui seda tavaliselt 
teeme. Kõiki uusi asju alustades tuleb seda 
teha väiksel sammul, sest ideaalis tahaks 
hiliskevadel juba ühe terve päeva õues vee-
ta. Siis toimuks meie magamine ja söömi-
sed samuti õues, juba ette võib arvata, kui 
põnev see saab olema. Aga seni oleme tei-
nud enda planeeritud tegevusi sel päeval 
õues ja lihtsalt kauem õues olnud. Arvesta-
des meie Eesti pidevat kehva suusailma, on 
olnud ka olukordi, kus oleme pidanud päe-
va muutma, kuna ilm on nii niru olnud, et 
meie rühma kõige suuremad õue fanaati-
kud on arvanud, et see ei ole küll hea 
plaan.  

Mida me oleme õuepäeval teinud, kui me 
tavaliselt läheme õue kella üheteistküm-
nest.? Läheme varem ja planeeritud tegevu-
sed toimuvad õues. Kirjeldan meie ühte 
õuepäeva. Läksime õue, sõime vitamii-
niampsu ja alustasime tegevustega. Õpetaja 
Merle läks ühe grupiga telki karude kooso-
lekut pidama ja teine grupp õpetaja Ellega 
rütmikasse. Rütmikas kasutati kõlapulkade 
asemel puuoksi ja kive, mis lastele väga 
meeldis ja näitas neile, kuidas loodus an-
nab meile võimalusi erinevaid helisid teki-
tada. Peale tegevusi läksime meie lasteaia 
taha asuvasse metsa, mida lastele meeldib 
kutsuda nõiametsaks/võlumetsaks. Võlu-
metsas/nõiametsas lapsed jooksid ringi ja 
mängisime ühte liikumismängu. Tagasi 
meie lasteaia hoovi minnes tõime mõned 
tubased mänguasjad, mis samuti lisas päe-
vale veidi põnevust. Enne tuppa minekut 
panime telgi kokku, lapsed panid kõik ise 
kokku, meie ainult aitasime lahti sidumiste-
ga ja asjade mahutamisega väikesesse telgi 
kotti. Toas ootas meid maitsev toit ja lõu-
nauni oli selle päeval eriti magus. 

Selle kuu õuepäev möödus meil Kärlal mu-
dilaste talvepeol, kus tuisk ja libedus ei häi-
rinud toredat pidu. Tantsud said tantsitud ja 
laulud lauldud, hoolimata sellest, et suu ja 
silmad olid lund täis.   

Palju õnne Karu-Kati lasteaiale, toredate 
uute ja vanade traditsioonide jätkumist.  

 

Päikseliste päevade ootuses, 

Mõmmikeste õpetaja  Triin 



 4 

 

 LASTEAIA KADRIRONGKÄIK LÜMANDA KÜLAS 

Kaunis kadripäevatraditsioon sai sel õppeaastal sisse taas suure-
ma hoo – toimus kadrirongkäik Lümanda külas, millega alusta-
sid Mõmmikesed koolist ja kuhu liitusid kaupluse juurest ka 
Jänkukeste kadrid. 

Enne kardipäeva oli kuulda kaunis tasaseid sahinaid direktor 
Elle kabinetist... Mõtlesin tükk aega, et mis teoksil on. 

Kadripäev jõudis kätte ja oligi kõik selge – kadrirongkäigu 
jaoks oli valminud päris suur ja priske kadrihani ning kena kad-
rititt, mis ilmestasid meie vahvat rongikäiku. Kadrirongkäik 
lõppes jalutusega küla majade vahel.   

Lapsevanemad olid leiutanud lastele toredad riided selga ja 
õpetajadki olid näinud vaeva enda kadririietusega.  

Kuulujutud räägivad, et kool oli lausa jahmunud olnud vahva-
test kadridest ja vaadanud veel kaua, kaua akendelt neile järele, 
sest külaskäik, laulud ja head soovid olid neile väga hea meele 
toonud. Samuti tuli rõõmus meel ka Lümanda kauplusesse, kui 
Karu-Kati kadrid seda külastasid – ikka laulu, pillimängu ja 
heade soovidega. Kardipillideks olid kaasa võetud tamburiin, 
marakad ja trianglid... 

Igatahes kommikoti sangad ragisesid raskuse all, kui keegi kü-
lamemm jooksis kardidele poest oma kommikotiga järele, et 
anda toredatele kadridele lisaks veel oma kommiandam. 

Suur tänu kõigile! 

Maili 

 

MINU TANTSUKOOLI TANTSULÕVID 

KEERUTAVAD SÜNNIPÄEVAL JALGA  

Meie tantsulapsed treenivad iga teisipäe-

va õhtul end tantsusaalis erinevate harju-

tuste ning kavadega ning astuvad üles ka 

meie lasteaia sünnipäeval. 

Tantsutreener Laura käe all õpitakse sel-

geks mitmeid tantsukavasid ning harjuta-

takse käte ning jalgade koostööd tantsu-

saalis. Loomulikult tehakse ka erinevaid 

lõbusaid tantsumänge.  

Treeningutega saavad ka uued lapsed lii-

tuda. Iga korraga saadakse ka esinemis-

julgust juurde, et laval hirmu ei tekiks! 

Laura 

 

TUNNUSTAMINE 

Lasteaia sünnipäev on ka tunnustamise päev. Sel päeval tunnustame ühte töötajat, kes 

on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise töökuse, sõbralikkuse ja hoolivusega. 

2016. aastal sai Aasta Töömesilase tiitli Jänkukeste rühma õpetaja abi Mare. 

2017. aastal sai Aasta Kolleegi tiitli kütja– majahoidja Malle. 

2018. aastal saab Aasta Töömesilase tiitli Mõmmikeste rühma õpetaja Piret. 

 

 


