
KARU– KATI MEEPOTT 

LÕPETAJATE ERI 

MAARJA REBECA 

Kaaslased Maarja– Rebecast: Väga põnev sõber, 
tal on väga hea huumo-
risoon, ta mõtleb väga 
palju asju välja, mida me 
võiks mängus teha. Ta 
on ilus tüdruk, ta on 
väga sõbralik. Ilus. Hea 
sõber ikka. Sobib küll 
kooli, ta vahest mängib 
tüdrukutega, vahest 
minuga ja teiste sõpra-
dega ka. Tal on pikad 

juuksed, ta mängib kenasti, ta on ilus. Hea. Kena, 
mängib tüdrukutega. Hästi lahke ja sõbralik. 

Lasteaiast: Kõik need asjad ja tegevused jäävad 
meelde, mis ma olen siin teinud. Õpetajad jäävad 
meelde, et on hoolivad ja õpetasid meid. Las-
teaed on ilus.  

Koolist: Tahan kooli minna aga rohkem tahaksin 
lasteaias olla. Koolis saan veelgi targemaks, et 
lõpuks saada täiskasvanuks ja targaks inimeseks.  

 

TÕNIS 

Kaaslased Tõnisest: 
Lõbus ja rõõmus poiss 
alati, temaga on vahva 
mängida. Hea ja tore. 
Ta on selline tubli ta ei 
tee haiget kellelegi, hea 
ja rahulik poiss. Ei ole 
kiusupunn, tihti mängib 
teistega, meeldib män-
ge mängida, ehitab 

igasuguseid asju. Mängib teistega, tore ja 
lahke. Naerab väga palju, ta on väga tubli 
poiss lasteaias. Me oleme koos mängujuhid.  
Ta on hea poiss, ta oskab kõike nii hästi teha, 
oskab lugeda, on sõbralik ja hooliv. Alati kii-
rustab, kui mingi asi on soodne mängus. Ta 
on sõbralik. Hästi häid nalju räägib. 

Lasteaiast: Lasteaias on väga palju sõpru, 
saab palju mängida, ka legodega. 

Koolist: Seal saab targemaks. Tarkust on 
vaja, keelt saab õppida. Kui tahad saada kos-
monaudiks või lenduriks, peab keeli õppima.  

JOOSEP 

 

Kaaslased Joosepist: Helde. Võtab kõiki 
mängu. Minu sõber, talle meeldib kogu aeg 
jalkat mängida. Ta räägib natuke vaikselt, 
käib mängimas traktoritega. Temaga on hea 
mängida, me oleme sõbrad. Ta õpib asju ja 
saab kõik need selgeks, ta on tark nagu 
meie.  Vaiksemeelne, eriti palju ei lollita, 
üldse tubli ja võtab alati mängu. Ta tahab 
mingeid poisteasju teha. Hästi hea sõber. 

Lasteaiast: Poistega meeldis jalgpalli män-
gida, autodega rallit teha, tornist alla lasta, 
kiikuda. 

Koolist: Seal on lõbusaid mänge, mida 
mängida ja loodusraamatud. Saab maalida 
põnevaid asju. 

  

EMILIE 

Kaaslased Emiliest: Me oleme sõbrad, temaga 
on hästi lõbus koos olla. Ta 
on tubli, ta ei hakka väikes-
te asjade peale nutma. Ta 
on hea ja sõbralik, ta ütleb 
täpselt meile mida õpetaja 
ütles. Ta saab hakkama kõi-
gega. Tubli, oskab mängida. 
Mängukaaslasena hea. Ta 
on hea, vahest mängib tüd-
rukutega, natuke sõidab 

rattaga. Hea. Lahke. Ta ikka aitab sind. 

Lasteaiast: Mul on läinud lasteaias hästi, mulle 
meeldib sõpradega mängida. Lasteaed on kaunis, 
mulle meeldib siin käia, kõik on minu lemmikõpe-
tajad. Mulle tuli kooliminemise laulu peale nutt, 
et peame lasteaia lõpetama.  

Koolist: Tahan minna, et seal ei pea eriti maga-

ma, mulle meeldib kooliasju teha.  

 



  MIA 

Kaaslased Miast: Väga 
tore tüdruk, ta alati 
mängib minuga. Me 
mängime koos väga ra-
hulikke mänge. Ta on 
hea, võtab mind alati 
mängu, kui ma palun. Ta 
ei jäta kunagi sõpru ma-
ha. Ta on sõbralik ja ai-
tab. Väga naljakas, ta 

käib iga päev lasteaias kenade riietega. Ta oskab 
hästi palju asju välja mõelda. Sõbralik, talle meeldib 
hoida korda, et teine ei lööks. Lahke, mängib teiste-
ga. Ta on rohkem selline tüdruk, kes leiab sõpru, ta 
käib reisimas. Mänguhimuline, mängib tüdrukutega. 
Ta on hea südamega. Kena. Ta aitab. 

Lasteaiast: Joonistamine meeldis, hästi palju huvi-
tavaid lauamänge ja tegevusi. 

Koolist: Koolis on teine korrus, hästi ägedad klassi-
kaaslased, uusi sõpru ootan. 

INGRID 

Kaaslased Ingridist: Väga ilus tüdruk, ta alati män-
gib minuga, kui mul on kurb meel. Kui ma olen viga 
saanud, ta aitab mind. Ta on hea, laheke ja sõbra-
lik. Ta aitab mul asju koristada. Kui mul on midagi 
rasket, aitab seda teha. Sõbralik. Hea mängida. Ta 
pole eriti poiste sõber. Käitumises väga hea, ei va-
leta ega pole liialdaja. Vahest naerab ka ja vahest 
teeb  lollusi ka. Rohkem selline lollitaja, tal on hästi 
pehmed juuksed, päris kena mängukaaslane. Hea, 
lahke, sõbralik. Tore, mängib. Väga hea sõber mul-

le, ta on hästi hooliv teiste vastu. 

Lasteaiast: Sõbrad jäävad meelde, kes siia jäävad. Vana lasteaed ja kindlasti 
kõik õpetajad, ka need, kes olid ammu. 

Koolist: Seal on väga põnev, ma tahan targaks saada.  

 LIISA 

Kaaslased Liisast: Hea mängukaaslane. Teeb põne-
vaid ja huvitavaid asju. Ta on hooliv ja sõbralik. Ta 
käitub korralikult. Ta aitab alati.  Olen ta sõber, ta 
oskab hästi palju asju teha.  Väga tore, ta meeldib 
mulle. Me mängime tavaliselt alati kodu. Selline, 

kes naerab. Tahab teistega 
mängida.  Ta on sõbralik 
poistega. Mängib teistega, 
tore. Ta on hästi tore, et ta 
tahab alati mängida, kui kut-
sud, siis tuleb alati. 

Lasteaiast: Nii kena on teha 
selliseid asju plastiliinist, 
kleepida ja emale- isale näi-
data.  

Koolist: Ma tahan teada, 
kuidas teha selliseid tähti, 
nagu sina teed. 

KAUR– ROBIN 

Kaaslased Kaur- Robinist: Hästi sõbralik. 
Tore, rõõmustab kogu aeg. Rohkem selline 
peenike. Mängukaaslasena on temaga nii 
kena mängida. Talle meeldib jalkat mängi-
da, kogu aeg aitab teisi, ta on tubli, vahel 
teeb lollusi, päris hea sõber. Väga tore, 
teeb poiste asju, mängib legodega. Hea, ta 
aitab. Karude koosolekul ütleb väga tarku 
sõnu, on väga tark, mulle ta meeldib. Talle 
meeldib legodega mängida, äge poiss.  Sõb-
ralik ja mänguhuviline. Hästi tore. 

Lasteaiast: Sõbrad jäävad maha. Legodega meeldis mängida ja torust alla 
lasta. 

Koolist: Seal saab korvpalli mängida, jalgpalli ka, lumega suusatada.  

 

 MARKUS 

Kaaslased Markusest: Hea. On sõber, annab 
alati oma mänguasju. Kõige ägedam poiss. 
Talle meeldib poistega koos mängida. Teised 
on ta sõbrad. Suur ja tubli poiss. Väga tore 
poiss, ta meeldib mulle. Me vaatame tema 
telefonist videosid, need on väga lahedad. Ta 
on tugev, kõige pikem lasteaias, kaaslasena 
hästi kena.  Tubli ja lahke. Hea sõbralik. Hästi 
lahe.  

Lasteaiast: Meeldib, et legod on siin, tahaks kõigi väi-
keste lastega hüvasti jätta. 

Koolist: Tahan saada suureks ja targaks. 

SVEN 

Kaaslased Svenist: Hea kiire ja sõbralik. Hea 
poiss, vahest lollitab, hea sõber. Mängib poiste-
ga igal pool, kus on tagaajamist. Mängida on 
temaga hästi kena, ta on rahulik. Alati on tore 
poiss, me mängime koos väga lahedaid mänge. 
Kogu aeg väga naljakas. Kiire, hoolib teistest, ei 
tee haiget, on tubli, käitub korralikult. Hea, tore. 
Viisakas poiss. Hästi julge. 

Lasteaiast: Kõik asjad jäävad meelde, mänguasjad meeldivad, hästi on 
läinud. 

Koolist: Saab õppida, saab targaks. 

HEAD ÕNNE ALGAVAL 

KOOLITEEL! 


