TERAKESTE TEGEMISED
JA NII TA SÜNDIS….
Terakesed on ühed
väikesed vahvad tegelased
kes tegutsevad ühes vahvas liivalossis. Vahel on
nad jonnakad aga üldiselt
ühed ütlemata toredad ja
marudad tegelased. Nad
on enamjaolt 2– 7
aastased ja tegutsemislustist pungil. Ah, et kes
nad siis on? Seltskond on
üldiselt kirju– on Lepatri-

,

dustubki üks vahva liivaloss.
Ja miks siis mitte nende
terakeste tegemistest
kõigile teada anda. Ja kus
siis veel kui mitte ajalehes.
Meie uudiskirja nimi sündis,
nagu ikka, valudega. Kuulutasime välja konkursi. Nagu
ikka , nii ka meie lapse nime
üle käisid tulised vaidlused.
Peale jäid meie Lepatriinude
poolt pakutud nimi ja selleks
sai “Terakeste Tegemised”
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ka emme ja issiga. Kui tulemas on
midagi jalustrabavalt põnevat või kui
keegi soovib midagi ost, müüa
vahetada.
Esimene number on veel jõulu hõnguline, kus saate teada Terakeste
jõuluelamustest.

Nii siis hakkavad meie
Terakesed oma tegemistest
Päikesejänkud, Lotted ja
teada andma kord kuus. OoSipsikud, Mürakarud ja
datud on kõik huvitavad tegMõmmikud. Vot nendest moo- emised mida tehakse koos

inud ja Naerulinnud

METSA KUUSKE TOOMA
Enne pühi käisid Naerulinnud, Mõmmikud ja
Mürakarud endale metsast
kuusepuud toomas. Tellitud
sai buss, kaasa söögid
joogid ja sõit võis Tädu
metsa alata. Kohale jõudes
ootas meid ees onu Viljo,
kes kohe valvabki seda
metsa, et kõigil oleks seal
hea olla, ka loomadel. No
kes siis neid unustab.
Võtsime meiegi neile
meelepärast kaasa, sest
kes teab äkki päkapikud ei

jõuagi kõigi juurde. Kui
loomad toidetud hakkasime
endale kuusepuud valima.
Onu Viljol oli kaasas saag
ja tema abiga saime endale
metsa kõige ilusama
jõulupuu, mille all oli meil
rõõmu kuni Kolmekuningapäevani, mil me ta
pidulikult ära saatsime.
Selle rassimise peale läks
meil endilgi kõht tühjaks ja
mõnus oli lõkke ääres teed
juua ja sõpradega ema küpsetatud pirukaid ja piparkooke jagada. Tee

joodud, kõht täis algas sõit
lasteaeda. Sadas laia lund ja meist
jäid metsa maha väikesed askeldavad jäljed. Äkki metsloomad arvavasid neid jälgi nähes, et neil
käisid ikkagi päkapikud ?

Päikesejänkud imelisel jõulumaal.
Tallinna Liivalossi Lasteaia

Lisaks

Päikesejänkude rühm külastas

päkapikupoiss

sepatööle
lapsi

viis

jänesed, haned jne. Lõpuks kogunesid

sõitma

kõik jõulumaal olevad lapsed ühte majja

16.detsembril Vanamõisa

ja

Jõulumaad. Üheskoos sõideti

Enne jõulumaalt lahkumist kostitati

jõudes

koos

ees

päkapikupoiss,
mindi

vahvale

ekskursioonile. Vaadati, kuidas
sepad rauda tagusid ning naelu
valmistasid-prooviti

külalisi

ootas

Päikesejänkusid
kellega

jõuluetendus.

lasteaialastele kui ka täiskasvanutele.

päkapikkudele.

rõõmsameelne

nukuteatri

Põnevust jagus kõigile- nii koolilastele,

bussiga külla jõuluvanale ja

Kohale

algas

ka

ise

kätt.

korraliku

kõhutäiega.

Veidi

jõulurongiga ja meisterdama
paberist mütse.
Lastele kõige põnevamaks ja
ootusärevamaks hetkeks oli
jõuluvana

külastus.

Lauldi

koos jõulumehele ja lapsed
lugesid palju luuletusi Tubli
esinemise
jõuluvana

eest

jagas

lastele

kommi,

väsinuna kuid õnnelikena sõideti taas
lasteaeda magusat und nautima.

piparkooke ja kingitusi. Peale

Päikesejänkude

jõuluvanaga

abivalmis lapsevanemaid, kes tulid hea

kohtumist

vaadati üle, millised loomad

meelega

jõulumaal

avastama.

elavad-

seal

oli

hobuseid, lambaid, kodusigu,
metssigu, pull, vasikas, kits,

koos

õpetajad
lastega

tänavad

jõulumaad

Päikesejänkude õpetaja
Anni Veski

Lepatriinude jõulud
Lepatriinud on meie kõige pisemad
terakesed. Aga ega siis Jõuluvana
neidki unustanud. Oli väga lõbus
hommikupoolik, lauldi ja tantsiti
Jõuluvananale. Väike Mirtel Onna
julges isegi luuletust lugeda. Mõni
Lepatriinu pelgas ka veel sellel
aastal natuke taati aga julgemad
lõid patsu ka. Igale lapsele kinkis
Jõulumees raamatu ja natuke kommi ikka ka. Nagu juuresolevalt
pildilt näha võib oli kõigil meel
rõõmus.
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NAERULINDUDE JÕULUD 2013
Naerulindude jõulumöll sai alguse
rühma kaunistamisega. Õpetaja
otsis välja aknakaunistused ja
jõulutuled ning laste abiga sai
rühmaruum jõulurüü selga.

5. detsembril käisid Naerulinnud
metsast endale kuuske toomas.
Siinkohal tahaksime tänada Mõmmikuid
ning Mürakarusid selle toreda
traditsiooni eest. Metsnik oli süüdanud
lõkke ning aitas meil valitud jõulupuu
maha raiuda. Jätsime metsloomadele
porgandit ja leiba ning istusime ise ka
lõkke äärde keha kinnitama. Samal õhtul
kaunistasime kuuse ning võisimegi asuda
jõule ootama.

10. detsembril olid avatud
jõulutöötoad, kus lapsed said koos
vanematega piparkooke teha,
jõulukaunistusi ja jõulukaarte
meisterdada, küünlajalgu savist
voolida ning proovida õnne jõululoosis, kus iga loos võitis

Naerulindude
õpetajad Maarja
Urke ja Heivi
Metsaru

Naerulindude jõulud said ilusa lõpu 18.
detsembril toimunud jõulupeol, mille
teemaks oli “7 kingitust jõuluvanale”.
Kui salmid ja laulud olid ettekantud,
ootas rühmas meid rikkalik kohvi-ja
koogilaud...
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Alates sellest aastast on meie kõigi motoks:

KUI MINA HOIAN SÕPRA
JA SÕBER HOIAB MIND,
SIIS SÜNNIB SELLEST HEADUS
JA MUUTUB TERVE ILM

KAISUKARUDE JÕULUKUU
Mõmmikutel ja Mürakarudel oli
Jõuluvanale etendamiseks ära õpitud
näidend “Lumivalgeke” . Eks see harjutamine võttis ikka aega ka aga ega
siis pealtvaatajad ja Jõuluvana kiitusega kitsid ka ei olnud. Ka Kaisukarud said endale kingiks raamatud
või põneva filmi ja ühe naerusuise
piparkoogi mehikese.
Nagu jõulukuule kohane oli meil ka
mõtisklemise hetki ja heade soovide
välja ütlemisi sõpradele. Sellest ka
üks jäädvustus esilehel oleval pildil.
Samuti käisid meie sõbrad karud
vaatamas kodudes kuidas siis neid
joule õige peetakse ja ega siis Suur
Sõber Karugi üksi lasteaeda jäänud.
Seekord veetis Mõmmikute karu
oma jõulud ja uue aasta Joosepi,

Meelise ja Toomase kodus ning
Mürakarude karu oli Margarital külas.
Neid toredaid hetki kajastati ka karu
reisipäevikus, nii et kel soovi tulge
tutvuma

