
Lasteaia ajaleht 

17. juuni, 2022 

Sa hoiad käes Lümanda Ka-
ru- Kati lasteaia kaheteist-
kümnendat ajalehte. Las-
teaia ajaleht  ilmub sellest 
aastast alates üks kord aas-
tas lasteaia lõpupeoks õp-
peaasta lõpus. Ajalehele tee-
vad kaastööd nii personal, 
lapsevanemad  kui lapsed. 
Selles väljaandes Saad luge-
da  artikleid Karu– Kati las-
teaia elust– olust, vaadata 
pilte ja tunda rõõmu koos 
meiega. Pikem lugu on ka 
lasteaia lõpetajatest. 

Lasteaia esimene leht ilmus 
lasteaia 47. sünnipäevaks 
29. jaanuaril, 2016. aastal. 

 

TARKUS TULEB TASAPISI… 

Selle õppeaasta alguses ei kujutanud keegi meist ette, kuidas aasta võib kulgeda, arvestades 
mitut eelnenud viirusehooaega, mis meie kõigi hoogu ja indu tublisti vähendas. Ei tahaks  siin 
lehes haigusele rohkem tähelepanu pöörata, arvestades, et tegemist ei ole heas mõttes staa-
riga. 

Toredaid asju on olnud õppeaasta jooksul piisavalt, kevadine aeg on möödunud rühmi täis 
laste ja mitmete põnevate tegemistega, millest tuleb lehes pikemalt juttu. Iga rühm on toimeta-
nud omas tempos ja teadmises, et tarkus tuleb tasapisi. 

Oleme rõõmsad  selle üle, et meie  piirkonna laste arv on kasvanud ja täna oleme tõsise ruu-
mipuuduse sees. Kuid see on tegelikult rõõmus mure. Saaremaa vald on andnud meile luba-
duse, et juurdeehitus tuleb. Oleme selle ootuses.   

Aitäh lapsed, vanemad, personal ja kogukond selle kena õppeaasta eest! Soovin kogu las-
teaiaperele kosutavat suvepuhkust ja uuel õppeaastal päikesest laetud akude ja uue energia-
ga ikka  edasi!  

Lasteaia juht  Elle 

PERED TÄNAVAD 

Kohe-kohe on käes päev, kui seitse suurt Mõmmikest jätavad päriselt lasteaiaeluga hüvasti. 
Ees on ootamas uued põnevad seiklused, igaühel ootamas oma tee ja toimetamised. Nende 
lähtepunktiks jääb aga kodude kõrval kindlasti ka helge mängupõli meie lasteaias. 

Väikeses majas nagu meil, saavad lapsed kontakti kõigi lasteaia õpetajate ja töötajatega. Osad 
neist alustasid Triinuga, osad Merlega. Kui  Saima toimetas alguses Jänkukeste rühmas, siis 
viimastel aastatel tegeles ta meie lastega palju suurtes Mõmmikestes. Malle ja Elle on alati ol-
nud olemas, rääkimata Marest, Piretist ja kõigist teistest. Ja eks ta nii ju ongi, et see tulemus, mis 
lõpupeol meie ees, on kodude kõrval terve ühise kollektiivi töövili. Usun, et võime ühiselt endale 
õlale patsutada: need poisid ja tüdrukud on saanud lasteaiapõlvest parima ning on valmis vallu-
tama kooliradu! 

Täname perede poolt kogu lasteaia naiskonda teie hoole, asjatundliku ja toimeka panuse eest! 
Soovime Lümanda Karu-Kati Lasteaiale palju helgeid aastaid, särasilmseid lapsi ja õnnelikku 
personali! 

Lapsevanemate nimel, Hermiine ema Jaanika 

HOOLEKOGUS OLEMINE 

Olen kuulnud, et hoolekogusse ei taha keegi eriti kunagi kandideerida ja see tundub selline igav kohustus. Õppeaasta alguses Anni kirjutas fa-
cebookis, et varsti on uute hoolekogu liikmete valimine ja kes sooviks sel aastal hoolekogusse kandideerida võib talle teada andma. Siis ma mõt-
lesingi, et miks mitte. Natuke olin hoolekogu tegemistest juba aimu saanud ning tahtsin veel rohkem teada. Hoolekogu valitakse üheks aastaks ja 
enamasti toimuvad hoolekogu koosolekud korra kvartalis, aga vajadusel ka tihedamini. Hetkel olen Väikeste Mõmmikeste lastevanemate esinda-
ja hoolekogus. Esimesele koosolekule läksin väikse närvi ja põnevusega, et mis kus kuidas. Oli väga uus ja huvitav minu jaoks. Kui ma midagi 
otsustan teha, siis tahan sellest ka rohkem teada. Mul avaneski võimalus osaleda hoolekogu liikmete jaoks mõeldud koolitusel, kust sain hea üle-
vaate sellest, mis on hoolekogu liikmete kohustused ja õigused. Pärast seda oli mul pilt kohe palju selgem millega ja kuidas saan olla abiks laste-
vanematele ja lasteaiale.  

Mulle on meeldinud olla infokanaliks lastevanemate ja hoolekogu vahel. Lastevanematelt saadud mõtted ja ideed on olnud head. Näiteks ettepa-
nek vähendada e-aineid lasteaia söökides või muretseda kuivatuskapp laste õueriiete jaoks. Kui mõni vanem on soovinud mingit infot lasteaia või 
lasteaias toimuva kohta, siis olen saanud nende küsimustele vastused küsida. Mingi aeg kerkis õhku küsimus, et kui koolis on vaheaeg, siis miks 
lasteaias ei toimu regulaarset õppetegevust. Vastus oli lihtne ja loogiline, et ka lasteaia lapsed tahavad natuke puhata ja rohkem mängida ning 
sellel ajal tegeletakse rohkem individuaalselt lastega. Selle aasta viimane hoolekogu koosolek toimub augustis ja sügisel juba valitakse uued liik-
med uude hoolekogusse. Senikauaks, kui kellelgi on mistahes küsimusi, ettepanekuid- siis julgelt tulge rääkima. Ilusat suve kõigile.  

Liis, hoolekogu esimees 



 

 

 

JÄNKUKESTE TOIMEKAS AASTA 

Möödunud õppeaasta oli kogu Karu-Kati lasteaia jaoks väga 
põnev ja erinevaid sündmuseid täis. Jänkukeste rühma õppe-
aasta algas suuremate Jänkukeste saatmisega Väikeste 
Mõmmikeste rühma ja uute pisikeste Jänkukeste vastuvõtmise 
ning usaldussuhte loomisega. Lasteaiateed alustavatel lastel oli 
palju tutvumist lasteaiahoovi, rühmaruumide ja töötajatega. Kõik 
oli nii uus ja põnev!  

Jänkukeste rühma töötajad, õpetaja Külli, õpetaja assistent Mer-
lin ja õpetaja abi Mare, on lapsi lasteaeda ootamas alati 
rõõmsameelselt, et koos toimetada, koos õppida, koos avastada ja luua pisikestele turvaline õpikeskkond. Muusikategevused, liiku-
mistegevused, kunstitegevused -  kõik need on rühma lemmiktegevused. Väikestele Jänkukestele meeldib laulda, tantsida, joosta ja 
hüpata nii nagu teevad seda jänkud.  

Aastaga jõudsid Jänkukesed palju: õpiti erinevaid käe- ja näpumänge, salme, põnevaid laule ja liikumismänge. Lapsed said avastada 
ja ise palju kogeda. Pesu pesemine ja kuivama panemine, söögi valmistamine, sibulate mulda panek, koristamine - kõik igapäevased 

tegevused, millega vanemad ka kodus toimetavad, need 
olid need, mis pisikestele huvi pakkusid. Jänkukestele 
meeldib abistada ja olla vanemaga koos tegevuses,  pak-
kuda täiskasvanule rõõmu ja olla märgatud, tunda 
eduelamust ja olla julgem iseseisvates toimetustes. Jä-
nkukesed on rõõmsameelsed ja lõbusad!   

MERLIN JA KÜLLI 

 

LÜMANDA LASTEAIA REIS TALLINNA LOOMAAEDA 

Juba paar head aastat on MTÜ Karu-Kati Õpi-
toa heategevuslikud kohvikud kogunud raha, et 
viia lasteaiapere ühiselt pealinna loomaaeda. 
Kuigi vahendid selleks saadi kiiresti kokku, siis 
paraku maailmas levinud koroonapandeemia ei 
lubanud reisi ette võtta. Tänaseks, kui piiran-
gud on taandunud, tuli võimalust ära kasutada 
ja nii võetigi 14.mail kauaoodatud sõit ette. 
Lapsevanemad said valida, kas tulla kõik koos 
Ranna Reiside poolt renditud bussiga või oma 
transpordiga. Bussiga reisijate päev sai alguse 
kell 8 lasteaia väravast. Paljude jaoks oli bussi-
sõit esmakordne ja tekitas palju elevust. Oma 
transpordiga tulijatega saadi kokku lõunast loo-

maia läänepoolse värava juures, kus tehti kõik koos ka ühispilt. Kokku 
tuli 32 perekonda! Loomaaias oli kõigil aega 3 tundi ringi jalutada ja 
loomadega tutvuda. Hoolimata korra kaelasadanud vihmast saime 
ikkagi ringreisi nautida ilusa ilmaga. Paljud loomad olid paraku oma 
pesadesse ära pugenud kuid kellel õnnestus, see nägi elevante lõu-
natamas ja ka jääkaru. Kella kolme paiku istus bussirahvas uuesti 
oma kohtadele ja sõit tagasi oma armsa kodusaare poole võis alata.  
Väsinud pikast päevast nautisid nii suured kui ka väikesed magusat 
und.  Aitäh, kõigile, kes reisil osalesid, kohvikutesse panustasid ja 
aitasid selle reisi lõpuni viia! <3  

MTÜ Karu-Kati Õpituba juhatuse liige Anni Roost 



SEITSE VAPRAT MÕMMIKEST 

Sel aastal lõpetab meie lasteaia seitse toredat poissi-tüdrukut, kes 
ootavad väga kooli minekut. Mida kooliminejad arvavad koolist, las-
teaiast ja oma kaaslastest, saate teada, kui loete alljärgnevat interv-
juud., mille viis läbi lasteaia juht Elle. 
Mida jääd meenutama lasteaiast, mis oli siin head ja mis ei meel-
dinud?  Mida arvad koolist?   Mida kaaslased sinust arvavad? 
Leanne: Me teeme enda töövihikuid, teeme pidusid. Kõik lapsed on 
lasteaias kenasti. Mulle ei meeldi see, et mingid asjad on katki, need 
viiakse siis ära. Kokatädi meeldib, kartulipudru kastmega meeldib. 
Koolis peab numbreid teadma ja mõnesid tähti, teeme matemaatikat 
ja töölehti, joonistame, muusikatund. Ei taha veel kooli minna, kui päris 
kooli lähen, siis on rasked asjad. Natuke kardan. 
Teised Leannest: ta on päris tõsine, Steveniga suur sõber, minuga 
mängib ka; üks parimatest sõpradest, Elsa juuksed, pikad, mulle 
meeldib taga mängida, kuna see on lõbus; ta on sõbralik ja abivalmis; 
palju koos mängitud, lauamänge, palli ja igasuguseid asju; ta teeb nal-
ja. 
Annabel: Siin on äge olla ja tore mängida. Siin saan endale sõpru, 
saab midagi õppida, saab kuskile jalutada. 
Koolis saab targaks. Eelkoolis meeldis vahetund, koolis peab õpetaja 
sõna kuulama.. 
Teised Annabelist: ta on tore ja sõbralik; lõbus, elab minuga ühes 
külas, lihtsalt tore; taga on tore mängida, peret mängime, ratsutamist, 
poodi, erinevaid mänge; tore tüdruk, ta õpib kenasti, vahest käin tal 
külas; olen temaga mänginus erinevaid lauamänge. 
Hermiine: Tore, siin saab sõpradega mängida. Õpetajad on toredad, 
nad on lõbusad, mängivad meiega. Ei meeldi, et peab magama, loen 
magamise ajal laes linde. 
Tahaks kooli minna, sest seal on tore, et targaks saada. 
Teised Hermiinest: hakkame samas koolis käima, saame vahetunnis 
mängida,; olen temaga erinevaid mänge mänginud; ta on väga heasüdamlik, mängime koos kodu; ta on üks mu parimatest sõpra-
dest, vahest käsutab ka, tal on blondid juuksed; temast saab teistsugune inimene. 
Anelle: Mulle ei meeldi lõunaund magada, et see on nii pikk. Mu tädi , onud ja issi on siin lasteaias olnud. Meeldib, et saab mängida 
õues, mulle meeldib kummide peale minna, mängin, et need on hobused. Talgud meeldivad lasteaias, et lasteaed on poele ja kooli 
mänguväljakule lähedal. Õpetajad on toredad, saab rääkida ja mängida. 
Kooli  tahan minna, et õppida hästi, et teaksin kõike, et näen oma kahte sõpra. 
Teised Anellest: ta võib koolis olla minu sõber; ta on tore ja naljakas, teeb hästi palju nalja; ta on tore, ta hoolitseb teiste eest, ta lae-
nab näiteks teritajat klassis, kui kellelgi pole; ta hakkab suureks targaks saama, ta on kogu aeg eelkoolis kätt tõstnud. 
Helena: siin olid tegevused, mulle meeldis magada, siin saab õues käia, koolis ei saa kogu aeg õues käia. Õpetajad on toredad, tee-
vad toredaid tegevusi, lemmik on viktoriin. Meelde jääb munaotsimisemäng lihavõttepühade ajal. 
Natuke tahan, natuke ei taha kooli minna. Selleks, et targaks saada. Eelkool oli tore, seal olid lahedad tunnid. 
Teised Helenast: ta saab väga targaks, kuna tema on teistest rohkem kätt tõstnud; saan temaga koos lasteaias ja koolis käia; üks 
mu parimatest sõpradest, ta vahest käsutab meid, tal on juuksed nagu Elsal; mu kõige parem sõber, mängib hästi palju minuga, ta on 
tavaliselt mulle toeks, vahel on vaja; ta võtab mind oma mängu. 
William: saab sõpradega mängida, saab natuke puhata, saab  õues võtta värsket õhku, õpetajad on toredad, nendega saab palju 
asju teha. 
Koolis saab palju õppida ja palju targaks, seal on vahetunnid, siis saab natuke mängida, koolis pole midagi karta. 
Teised Williamist: kui ta suuremaks saab, näeb ta välja teistsugune; ta on päris energiline, valju häälega, teeb palju selliseid asju, 
mis poistele meeldib; ta on rühmas kõige pikem, tal on minust enne sünnipäev; ta vahel lollitab, tavaliselt on vaikne kui õpetaja räägib; 
hea, et saan temaga mängida, ta on hea jooksus ja jalgpallis, ta võidab kõiki; ta käitub koolis hästi. 
Mikk: meeldis õues olla, mängida minecrafti, meeldib lasteaias, et saan sõpradega mängida. Magamine ei meeldi, matemaatikat 
peab tegema, see ei meeldi, et peab arvutama. 
Koolis ei pea magama, kahju, et ei näe seal Kutti ja Georgi. Siis ei pea jalgsi mänguväljakule minema, mulle meeldib kooli mänguväl-
jak, saan bussiga minna koju. 
Teised Mikust: hea sõber olen temaga, olen väga-väga palju temaga mänginud, sõidame ratastega, mängime palli; meie klassis 
kõige viisakam; ta tahab alati poistega mängida, pole iial näinud teda tüdrukutega mängimas, kuigi vahel õhtuti on mänginud minuga 
poriköögis; ta on tore poiss aga päris vali, räägib valjult; Mikk on teistsugune, nüüd kui ta on suuremaks kasvanud. 
 

LUSTAKAT KOOLITEED! 



VÄIKESTE MÕMMIKESTE AASTARING 
 
Meie aasta on möödunud väga kiirelt, nagu ka päevad, mis me siin lasteaias 
veedame. Sügisel harjusime uue rühma ja kõik koos olemisega. Sügis algas 
sügisandide näitusega ja Hermani juures papa Aadu traktori sõiduga. Mardipäe-
va jooks ja mardipäeva maski kandmise kogemus oli nii mõnegile lapsele esma-
ne kogemus, martti tegime meie kogukonna toredatele ja krapsakate-
le  seenioridele. Isadepäeva puhul kutsusime isad Leedrisse stardijoone taha ja 
vilistasime kummi.  Kadripäeva puhul saime Maarja juures näha, kui suurt tööd 
ja hoolt vajavad looma, et loomadel oleks talus hea olla. Koos esimese tuisuga 

kaunistaisem enda aknad ja algas maagiline jõu-
luaeg. Jõuluaeg täitus ühiste advendihommikute 
ja piparkoogi lõhnaga meie majas. Heategevu-
seks Merineitsi kodu elanikele meisterdasime pil-
lid, muusika tegevuste rikastamiseks.  
Lasteaia sünnipäeva võtsime vastu koos koroo-
naga, mis tabas meie lasteaeda ja meie lasteaia 
tööd ja tegemised olid kuuks ajaks häiritud. Sõbrapäevaks saime tagasi lasteaeda ja tegime kohe ühe 
sõbrapäeva disko, koos snäkide südamekujuliste muffinitega. Teatrikuu ja emakeelepäeva puhul õppi-
sime tükk aega aega näidendit „ Hülgepoeg, kes otsis oma vanemaid“. Teatrikuu lõpetasime raamatu-
kogu külastusega.  Kevadised toimetused viisid meid rohkem õue, märkasime keskkonda ja mida 
meie saame keskkonna heaks ära teha. Sorteerisime prügi, viisime taarat, istutasime taimi, jalutasime 
rannas ja korrastasime talgu korras meie hoovi. Oma õppeaasta lõpetasime matkaga üle heinamaade 
Saara koju, kus nägime väga vilunud karjakoera Piraadi lammaste taltsutamist.  
Triin ja Kristel 

SUURED MÕMMIKESED TANTSUPEOL 

Esimesel juunikuu nädalavahetusel osalesid suured mõmmikesed Saaremaa tantsu-
peol „Tuules“. Ettevalmistused suureks peoks algasid juba eelmisel aastal, kui õpeta-
ja Anneli hakkas lastele esimesi tantsu-
sammukesi õpetama. Kaks tantsu tuli tant-
sida koos tantsurühmaga Mõnusad, meie 
kandi tublide memmede ja taatidega. Esi-
meses proovis Lümanda majas nägid 
lapsed, et Mõnusates tantsib neile tuttav tä-
di Maire. Tantsud said selgeks õpitud, kuid 
võõrastega tantsimine oli laste arvates: 
veidi hirmus, natuke jube, mõnele väga 
meeldis vanamemmedega tantsida ja ühe 
lapse arvates tulid kõik tantsud jube hästi 
välja.  

4. juunil toimus proovipäev Kuressaare 
linnastaadionil. See möödus kiiresti ja põ-
nevalt. Lastele meeldis tantsida ja nende 
arust läks kõigil väga hästi. 

Lõpuks oligi käes 5. Juuni, suur peopäev. 
Kogusime kõik lapsed kokku ja seadsime ühiselt sammud staadioni poole. Plasti äär-
de tegime endale väikese pesakohakese, kuhu kõik said panna oma kaasavõetud 
asjad. 
Oli aeg alustada peaprooviga. Algus ei tõotanud head, sest olime platsil ainuke tant-
surühm, kes seisid vales kohas. Kuidas me sinna nii valesti saime, ei teagi. Õnneks 
olid läheduses Mõnusate memmed-taadid, kes tulid meile appi ja kamandasid õigele 
reale. Väikseid apse tuli veelgi ette, kuid saime proovi siiski tehtud. 
Esimeses etenduses olime väga tublid, kõik tantsud tulid super hästi välja. Rongkäigu 
põnevaimaks osaks oli tuulelippudega lehvitamine ja laheda muusika saatel kõndimi-
ne. Viimases etenduses olid lapsed juba veidi pikast päevast väsinud, kuid tantsud 
said tantsitud koju mindi rõõmsas tujus.  
Küsisime lastelt nende meenutusi, mõtteid peaost: meil olid ilusad tantsuriided seljas, 
kõik läks hästi, polnud midagi halvasti; nii palav oli, päike põletas; läksime valesse ritta 
(see oli nii naljaks); meil oli tuulelipp,; vanamemmed tantsisid polkat; tantsijaid oli palju; 
purskkaev oli teepeal; rongkäigus kõndisime ja käisime palju.  

Merle ja Piret 

TALGUD LASTEAIAS 

Sellel aastal toimusid lasteaia talgud 19. mail. Talgud 
saavad toimuda ainult tänu suurepärastele ja hakkaja-
tele lastevanematele, abistavale ning toetavale lasteaia-
perele ja usinatele hoolekogu liikmetele. See on meie 
kõigi ühine pingutus, et lasteaia hoov oleks veel parem 
ja turvalisem paik meie lastele. Ilmataat oli  lahke ja tae-
vas säras soe päike, mis kosutas meie kõigi meeli ja 
hingi. Inimesed olid väga rõõmsameelsed ja täis tööta-
het.  

Kui algselt oli plaanitud 3 sellist suuremat tegevust, mis 
võiks talgupäeval tehtud saada, siis lõpptulemus oli 
hoopis midagi palju paremat. Liivakasti äärelt lihviti ma-
ha vana värv ja see sai endale uue uhke katte. Lille-
haldjas Margit hoolitses selle eest, et kõik roosid saak-
sid võimsamalt kasvama hakata. Palju kätepaare oli 
abiks liikluslinnaku märgialuste ja postide värvimisel 
ning teemärgiste maha joonistamisel. Lapsed muidugi 
kohe arvasid, et kui midagi on värviga maha joonista-
tud, siis jalgratta jäljed kuuluvad sinna juurde. Laste 
kiivrite jaoks sai üles pandud nagid, et need püsiksid 
kuivad ja et oleks koht kuhu neid riputada. Samuti jäi 
kohe kaugelt silma, et rong on muutunud palju erksa-
maks ja lõbusamaks. Liikudes töömesilaste vahel ringi, 
nägin, et liumägedelt ei saanud alla lasta, sest Anni oli 
selle enda valdusesse võtnud ja kattis sealset puiduosa 
kena värvikihiga. Meeste jutukõmin kostis laeva juurest. 
Seal olid enamus meesterahvastes, kes olid laeva sei-
sukorra ülevaadanud ja ebaturvalise osa ka ära lammu-
tanud ning jõudsid ka laeva parandama hakata. Siinko-
hal suur aitäh Teneli ja Akseli isadele, kes peale talgu-
päeva andsin veel oma panuse, et laev saaks korda ja 
lapsed saaksid seal taas lustida ja ronida. Kui kogu see 
suur töö oli tehtud, sai maitsvat talgusuppi süüa.  

Veelkord aitäh kõigile, kes leidsid aega ja tulid andsid 
oma panuse.  

Liis, hoolekogu esimees 

 


