
KARU– KATI MEEPOTT 

LÕPETAJATE ERI 

ELIISA 

Kaaslased ELIISAST: Tema väga kiusa-

kas küll ei ole. Tõsine, naljakas. Hea, 
ta on sõber ka. Ta on nii tark, teab kõi-
ki asju. Ta on selline sõbralik. Ta saab 
koolis kindlasti targemaks kui mina. Ta 
ei tee haiget, on sõbralik. Ta käib ka 
Ketriini koolimängus. Mulle meeldib 
Eliisaga pimedust ja peitust mängida. 
Eliisa võiks julgesti kooli minna. Ta on 
selline minust vanem, ta ei karda ka. 
Ta mängib ja luurab, see meeldib mul-

le, ma luuran vastu. Kui ta kooli läheb, on mul nii igav.  

ELIISA lasteaiast: No need aastad siin lasteaias on olnud nii toredad ja lõbusad. 
Mulle meeldib sõpradega koos olla. Mulle meeldib siin sellepärast olla, et siin 
saab uusi mänge mõnikord. Et õue on mõned uued asjad tulnud. Magamine väga 
ei meeldi. Ei meeldi, et jään hommikuti hiljaks ja ei saa siis korrapidajaks. Et las-
teaias on hästi palju toredaid õpetajaid. 

ELIISA koolist: Et soovin targemaks saada, ootan häid tunde. Eelkoolis on olnud 
tore ja lõbus. Meie õpetaja on ka kena. 

 

ANDREAS 

Teised ANDREASEST: Vahel oleme natu-
kene sõbrad, vahel mängime natukene juba 
koos, vahel läheme riidu. Naljakas ja lõbus. 
Hea. Ta on päris tore poiss tegelikult. Ta on 
hakanud juba mõnda toitu proovima ja need 
on talle maitsenud. Ta on selline natuke 
sõbralik, vahel mängin temaga. Ta mängib 
kõigiga. Tema võiks julgesti päris kooli min-
na ja võiks lasteaeda ka jälle tulla. Vahel 
mängin ka temaga. Me saame koos mängi-

da, ma kaitsesin Andreast. Kui ta läheb kooli, siis mul pole enam sõpra. Olen ta’ga 
koos nii palju teinud. 

ANDREAS lasteaiast: Lasteaed on natuke hea koht, et seal saab õppida ja seal 
on puhkepäevad, seal saab targaks. Mulle meeldib veel piraadilaev, kiik ja liumä-
gi, köögimängunurk, automängunurk ja õues mängumaja, kus saab kodu mängi-
da. 

ANDREAS koolist: Koolis tahaksin saada hästi- hästi targaks. Eelkool on meeldi-
nud, lõbus ja lihtne on ka. Kool on väga suur. Hea, et seal ei pea kogu aeg õppi-
ma, on ka väiksed vahepausid. 

 

 

 

Kuid on veel iga lapse sees 

üks tüdruk või üks väike mees. 

See tahab tuppa pugeda 

ja õppida ja lugeda. 

Kes ainult lippaks, lendaks, 

ei saaks ju iseendaks. /E. Niit/ 



 KETRIIN 

Teised KETRIINIST: Ta on vahel tubli aga vahel 
segav. Nagu õpetaja. Hea, kahju, et lasteaiast ära 
läheb. Ta on väga hea sõbranna. Mõnikord mina 
toetan teda, kui tal on raske midagi teha. Ketriinis on 
midagi erilist aga ta ei näita seda välja. Ma vist tean, 
mis see eriline on, et ta suudab. Sõbralik. Mängime 
koos. Ta mängib kooli lasteaias, me õpime siis, joo-
nistame. Ketriin võiks julgesti kooli minna ja tere 
ütelda. Ta on selline ilus, vägev, mõtleja. Ta on äge, 
käis minu sünnipäeval. 

KETRIIN lasteaiast: Ei tahaks enam lasteaias käia. 
Sõbraga meeldib mängida, meeldib koolilaule õppi-
da, suurte klotsidega meeldib mängida. Magamine 
ei meeldi,  tunnid ei meeldi. 

 

KETRIIN koolist: Eelkool on hästi meeldinud, kiisu tegemine meeldis ja etenduse vaatamine meeldib. Mulle 
meeldib sellepärast kool rohkem, et päeval saab ära minna. 

KALLID ELIISA, ANDREAS JA KETRIIN! 

HEAD ÕNNE ALGAVAL KOOLITEEL! 

Kuhu on kadunud kevaded, suved, 

kirevad sügised, talved ja lumed? 

Kuhu on jäänud me väikesed poisid, 

tüdrukud, kes alles käekõrval käisid? 

Vaata, kui pikaks on sirgunud nemad, 

imestab isa ja imestab ema. 

Selged on numbrid ja selged on tähed, 

julgesti igaüks kooli nüüd läheb.  

 


