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Lasteaia tegemisi
Jõulurahu
väljakuulutamine

väljakuulutamine lasteaias

Ühel külmal ja tuisusel detsembripäeval imetlesime talvist ilu oma pargis
ning kuulutasime välja jõulurahu. Loomadele-lindudele viisime puude alla,
kus oli palju nende jälgi, teri ja juurvilja. Veidi lumes sumpamist ning leidsimegi tuulevaikse koha kolme toreda kuuse all. Laotasime maha teki, istusime sellele ja hakkasime teed jooma ning küpsiseid krõbistama. Kui tore
oli hiljem joonistada värviveega lumele igasuguseid vigureid. Martenil tuli
välja vahva pingviin, tüdrukud joonistasid lilli ja päkapikke. Daigi lumeinglid kohe meelitasid teisi neid järele tegema.
Päeva üllatus rippus aga kuuseoksal: päkapikk oli sinna riputanud kingikoti,
milles olid väikesed lõngast nukukesed igale lapsele.
Jalutuskäigust said kõik lõbusa tuju ja punased põsed.
Lasteaiaõpetaja Erna
Teder

Lasteaialapsed
koos emadega küpsetasid ning kaunistasid piparkooke .
Maitsvad hõrgutised ootavad sööjaid…..

Pildi joonistas Kariina
Täkker

***********************
Soovime kõigile meeldivat
koolivaheaega! Kohtume
uuel veerandil!
***********************

Valguta koolimajas toimub jõulupidu
neljapäeval, 20. detsembril algusega
kell 17.00.
Kavas Ch. Perrault’ näidend
„Tuhkatriinu“. Külla tuleb jõuluvana.
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Perepidu Valgutas
Reede õhtul enne isadepäeva täitus Valguta kooli saal elevusega- kogunesid meie traditsioonilisest perepeost osavõtjad. Külalisi oli nii suuri kui väikeseid. Pidulikult kaetud lauad täitusid nagu imeväel erinevate hõrgutistega. Põnevusega jäädi ootama õhtu peakülalist- Urvastest pärit luuletajat Contrat.
Esimesed esinejad olid aga hoopis meie omad lasteaia- ja koolilapsed, kes tutvustasid uhkel moedemonstratsioonil nii igapäeva-, peo- kui uneriietust. Õpetaja Marika oli kõik mannekeenid pannud liikuma enesekindlalt ning väärikalt, asjakohased kommentaare lisas Anu Ilves. Anu andis ka nõuandeid kaasaegsetele toimekatele naistele, kuidas terve päeva jooksul kiiresti ja stiilselt ümber riietuda.
Koolis ei saa keegi käia nii, et ei peaks õpetaja küsimustele vastama. Nii ka seekord. Külalisi ootas kümme ülesannet, millele oli laudkonnaga vaja vastused leida. Ilma hääleta jäänud õpetaja Kaja aitasid hädast
välja kõlavate häältega Elsbet ja Liisa. Võistlejad olid tublid, võitjad
vastasid kõikidele küsimustele õigesti. Kas teie teate, mis värvi on
näiteks kaelkirjaku keel?
Ja oligi käes õhtu tipphetk- saabus külaline, keda poisid tervitasid
õpetaja Sirje klaverimängu saatel lauludega ning luulepõimikuga,
mille õpetaja Valve oli „Poiste aabitsa“ põhjal koostanud. Järgnes
tunnike Contra luuletuste ja jutuvestmisega, sekka kuulsime ka mõne
lauluviisi. Avaluuletus oli valminud bussis Valgutasse sõites ning
kõlab järgmiselt:
Head lapsed need kasvavad malguta
Aga ei kasva rasva ja valguta.
Eks mõtteid nüüd mõlguta,
Kuis kasvaks Valguta.
Ei ta kasva küll rahvasalguta,
Kes võiks valguda üle Valguta.
Kujuta seda pilti, kuis Valguta…
Aga ei kujuta ilma välguta.
Värsid rääkisid kodust, perest, spordist, ka poliitikast. Muigama panevates luuletustes
võis aga kohata autori murelikkust selle üle, kas vanematel ikka on alati aega oma laste jaoks.
Koolimajas seevastu oli tegemist kõigil- suured kuulasid luulet, väikesed askeldasid mängutoas, seltsiks
vanemad õed- vennad. Õhtu lõpetasid seltskondlikud mängud. Koju mindi tänukirjaga, mida soovijatel
täiendas Contra autogramm.
Meie poolt oli Contrale kingituse saatnud 2. klassi poiss Ekke.
Contra om üts muhhe miis,
värsi täl om puha pään.
Värsse tege egäst asast,
kas-vai õkva kalast-saiast.
Suur tänu peo korraldajatele! Suure töö tegid Maarika Väärsi, Anu Ilves ja Lea Pung koos abilistega.

Kaja Lepik, õpetaja
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Mõtisklusi kodust ja kodutusest
Paljudel inimestel on kodud, aga osadel ei ole, kuid kõigile meeldib elada kodus.
Maju on mitmesuguseid. Neid kutsutakse kodudeks. Maju on suuri, väikeseid ja kortermaju, aga ükskõik, kas su
elamu on tilluke või hiiglaslik. Sul leidub ikkagi kodu. See on koht, kus saad puhata, mängida, pesta, õppida ja
töötada.
Kodutus on kole asi. Lapsed, kes on jäänud vanemateta ning sugulasi pole, peavad minema lastekodusse. Olemas on ka kodutuid, kes elavad tänavatel. Nad ei pese, haisevad ja tavaliselt joovad ka. Sageli tuleb see ebaõnnestunud töökoha tõttu.
On väga hea, kui sul on kodu olemas.
Liisa tatar, 6. klass
Mul on kodu, mis mulle väga meeldib, ja ma olen selle üle väga õnnelik.
Elan Valgutas eramajas. Seal on kõik väga mõnus.
On inimesi, kellel pole oma armsat kodu. Nad otsivad öömaja, kus saaks pikali heita ja end koduselt tunda. On
palju õnnetuid inimesi. Mitmed põlgavad neid. Mõned lihtsalt on teistsugused. Õnneks leidub mõistvaid inimesi: aitavad kodutuid, pakuvad öömaja, annavad süüa ja suhtlevad nendega. Mina austan neid, kes ei pilka ega
hülga inimesi, kes ei tee midagi ja kelle töö teised peavad ära tegema, vaid aitavad neid rakendada kasulikes
toimingutes.
Oleks hea, kui kõik sõbralikult läbi saaks. Ei toimuks kaklusi ega oleks erimeelsusi. Kõik võiksid üksteist aidata
ja maailm saakski õnnelikumaks.
Ole nii hea ja aita kaaslast, kui ta abi vajab! Olgu ta milline tahes!
Kuno Peetso, 5. klass
Kodu, kus tahaksin elada
Mina tahaksin elada kodus, kus oleks kõik korras ja hubane.
Mina ei taha sellist maja, mis näeks välja nagu tornidega loss. Tahaksin elada ikka sellises majas, kus saab palju
loomi pidada, seega siis talumajas. Seal võiks olla lastele üks täispuhutav bassein, liivakast, mängumaja, kaks
kiike ja ronimisredelid.
Silmailuks võiks olla aed, kus on palju lilli ja marjapõõsaid. Viljapuid istutaksin mänguväljakule, siis on lastel
mõnus lähedalt õunu võtta.
Ma tahaksin pidada jäneseid, koeri, kasse, kanu, lambaid ja kahte lehma.
Ma tahaksin kogu aeg maal elada!
Anu Annikki, 5. klass
Ma elan olen oma praeguse koduga suhteliselt rahul. Meil on korter viie toa, köögi ja kolme väikese lisaruumiga. Kuid sooviksin elada teistsuguses kodus.
Ma tahaks elada talus, kus oleksid sead, kanad, lehmad ja lambad. Saaksin neid siis karjatada, nendega tegeleda
ning nende eest hoolitseda. Kui kõiki loomi ei saa, siis oleksin rahul vaid kanade ja sigadega.
Maja võiks olla kaasaegne. Tahaksin, et majas oleks neli tuba ja köök. Meie perele selleks piisaks. Tahaks ka
garaaži, kus saaks hoida autot, ATV-d ja murutraktorit. Kuur oleks ka päris hea asi, seal ma saaks igasuguseid
asju meisterdada.
Meil on krunt olemas, kuhu saaks maja ehitada. Koha nimi on Arja. Seal on olemas tiik, laut, suitsusaun.
Kui ma saaksin endale sellise koha, siis oleksin ma väga rahul. Kuid ma arvan, et pean oma praeguse koduga
leppima veel mõned aastad.
Heiko Viksi, 6. klass
Ma tahaksin väga endale ilusat kodu.
Kodu, kus ma tahaksin elada, võiks olla suur, ilus ja omapärane. Seal oleks palju loomi ja väike metsalapike,
kus sirguksid puud. Maja ümber kasvaksid lilled. See koht oleks kuskil maal, kus ei ole palju lärmi ja müra. Talu läheduses võiksid elada naabrid oma majades. Tee otsast algaks kuusehekk, mis jõuaks taluni. Metsaveeres
vuliseks ojake.
Mulle meeldiks selline majapidamine väga.
Kaisa Peetso, 5. klass
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Lasteaia tegevused sügisel
Oktoobris toimus meie rühmas leivateemaline töötuba, mille viis läbi Kevini ema Merlyn.
Lapsed õppisid valmistama isuäratavaid võileibu, mis kohe kutsusid sööma. Võileivad olid erineva
kujuga ja lustakate nägudega, näiteks lõbusa näoga täheke ja salakaval kuu. Peale fotole jäämist kadusid leivakesed ruttu laste kõhtu. Kui lastel söögiisu napib, siis proovige lõbusate ja tervislike võileibadega.
Kadripäeva tutvustav raamatukogupäev sai väga meeldivaks tänu Valguta raamatukogu töötajale Maie Loodile, kes luges lastele toreda loomateemalise jutu ja rääkis kadripäeva kommetest, esitas
vahvaid mõistatusi. Lapsed said vaadata
huvitavaid raamatuid ja ei puudunud ka tädi
Maie poolt pakutud maiustused. Uute teadmistega oli hea minna kadrisanti.
Meil on ikka toredaid isasid – rühmas korraldas mänge Karl Hendriku isa Vaido.
Mänge ja trikke jagus vähemalt pooleks
päevaks. Isa Vaido käis koos meiega ka
koolilastele kadrit jooksmas. Tal oli kaasas
ise meisterdatud mõtlemist arendav mänguasi, mis tekitas põnevust nii koolilastele kui
ka lasteaialastele ja muidugi ka õpetajatele.
Lapsed on nii õnnelikud, kui saavad koos
vanematega tegevustes osaleda.
Lasteaia õpetaja Aili Tikk

Mõnikord on tore koos issidega mängida. Pildil on
Karl Hendriku isa Vaido mänguhoos.

Käisime teatris
Neljapäeval ,8.nov .käisime Viljandi teatris Ugala vaatamas etendust „Karlsson katuselt“. Mulle meeldis Karlsson , sest ta oli
väga naljakas. Mulle meeldis see koht , kus proua Sokk kiljus,
sest Karlsson ehmatas teda . Lõpp oli ka naljakas, sest kõik olid
juba laval ja proua Sokk tuli alles pärast teisi kohale. Oli tore
tükk!
Aigar Vaalmäe, 3. klass
3. klass
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