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Lepatriinude eriline märtsikuu
Liina Kukk
Lepatriinude märtsikuu algas

läbi elanud. Nimelt meie päevaka-

said kodus teha katset, milles

palju tõotavalt.

va läks uppi ja lapsi enam rühmas

oli näitlikult näha, miks on käte

ei olnud. Meie riiki külastab karm

pesemine oluline. Samuti said

viirus – koroona. Selle tõttu on

lapsed värvida erinevaid värvi-

kõik lapsed kodu, veedavad aega

pilte ja tuletada meelde geo-

oma emmede-issidega ja teevad

meetrilisi kujundeid.

kõiki õppimistegevusi kodus.

Muidugi ei jäänud ära ka muusi-

Me

vaatasime,

kuidas

meie

hernetaimed kasvavad ja olime

katunnid – need toimusid video

vahendusel ja olid Lepatriinude
seas ääretult populaarsed.
Lisaks kõigele saabus meile ju
kevad ja sellega saabus palju
päikest. Päike teeb ilma soojaks ja aitab lilledel mullapinnast peakesed välja.
rõõmsad

igasuguse

väikese

Lepatriinud

kasvu üle. Ainult üks hernetaim

soovivad

kõigile

mõnusat ja sooja kevadet ning

– lõhnav lillhernes „Bijou” ei

palju-palju tervisi!

ole siiani enda nina mullast väl-

ja pistnud.. Ei tea, kas ta seda
enam üldse teeb?

Ka meie, õpetajad, pidime kiirelt

Veetsime koos mängides ja

reageerima, kuidas Lepatriinude

õppides aega ja olime koos ol-

eluke kodus huvitavamaks teha.

les õnnelikud.

Läksime üle e-õppele. Uhke sõna.

Kuid siis juhtus midagi. Kohe

Nagu oleks koolis.

midagi täiesti teistsugust, mi-

Meie esimese e-õppe nädalatee-

da mitte keegi ei olnud varem

ma oli „Mina ja tervis”. Lapsed

Mürakarud pandi pausile
Kaire Reimann
Mürakarud

alustasid

suure hurraaga

märtsi

katsena tegime „Janune sel-

Kohe on käes

ler" kus klaasidesse panime

kevad ja meil palju põnevaid

erinevat värvi toiduvärvidega

mõtteid pea täis.

toonitud veed ja tahtsime

Esimese nädala lõpetasime veel
oma

toataimede

projekti

uurida kuidas taim mööda oma

ja

nähtamatuid

asusime õhinaga uue kallale. Uue

me ei jõudnudki ära oodata,

sala relvad. Tahtsime teada

sest jällegi pandi meid pausi-

saada, miks siili on okkad, miks

le. Aga kuna selle katse me

põder kannab sarvi, kas kroko-

kajastasime ka oma vihikus,

dillil on ka looduses vaenlasi ja
jõudsime uurida ainult siili, siis
pidime

projekti

määramata

ajaks pausile panema kuna meid
tabas koroona viirus. Lastele
see projekt väga meeldis. Kuna
võtsime kasutusele kaustikud ja

lapsed

said

sinna

kirjutada,

kleepida andmeid uuritava looma kohta, siis lapsed arvasid, et

vett

"joob". Selle katse tulemust

projekti teemaks oli - Loomade

mis on tema salarelv. Kahjuks

sooni

siis tuleb see katse meil
Jõudsime uurida kui pikk on siil,

uuesti teha, sest tulemust

mida ta sööb ja mida talle süüa

tahaks ju ikkagi näha.

anda ei tohi kui ta satub koduaeda tulema. Uurisime kuidas siil
ennast kaitseb ja kas tal ka looduses vaenlasi on, kas siil on ka-

sulik loom inimesele või teeb ta
majapidamises ja aia hoopis kahju?

see on juba nagu suurte kooli-

Veel oli meil plaanis teha iga nä-

laste töö .

dal üks põnev katse, esimese

Ahjaa, sibulaid istutasime ka,
nüüd

need

seal

aknalaual

muudkui sirguvad ja ootavad
nukralt nosijaid.

Aga

hoiame

ikka

kevadet

põues ja rõõmsate jällenägemisteni!
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Plirts, plärts, käes on märts!
Eliisa Tõugjas
Lotted alustasid oma märtsikuud tervislikul noodil, kui
külla tuli Hambahaldjas ja
rääkis lastele sellest, kuidas
tuleb oma hammaste eest
hoolitseda. Koos tehti joogat,
et tähtsaid reegleid meelde
jätta ja haldjas näitas lastele ka seda, kuidas on õige

hambaid

harjata.

Viis tähtsat reeglit, mida
Hambahaldjas

lastel palus

meeles pidada olid järgmised:
1) Söö tervislikku toitu!
2) Joo vett!
3) Pea söögikordade vahele 3
h pausi!
4) Pese hambaid 2 korda päe-

vas , 2 minutit!
5) Käi vähemalt kord aastas
hambaarsti juures kontrollis!
Samuti kordasime üle toidud,
mis

teevad

meie

hambad

rõõmsaks, mida võiks süüa
rohkem ja toidud, mis teevad
meie hambad kurvaks, mida

Juba teist aastat võtame Lottedega osa Räpina Aianduskooli toredast keskkonnateemalisest projektist, mis kannab sellele aastal
nime „Sõprusetera“. Rühmas on alates veebruari lõpust uued elanikud, hernetaimed. Veebruari viimasel nädalal istutasime lastega
mulda herne seemned ning lilleherned. Loodame saada kevadel

võiks süüa vähem. Laste seas

suurt hernesaaki.

sai väga populaarseks hommi-

Tulenevalt eriolukorrast hakkasime poole kuu pealt rakendama rüh-

kuti hambapesu kontrollimine.

mas e-õpet. Esimesel e-õppe nädalal oli fookuses kevad ja kevade
algus – lastele sai ülesandeks antud kevadmärkide otsimine ning
loodusbingo mängimine jalutuskäigu ajal. Teisel e-õppe nädalal jagasid vanemad jagama pilte, mida lapsed kodus põnevat teevad. Kunstitööna valmisid ilusad kevadlilled ning lapsed käisid ka õues kevadlilli pildistamas või otsisid enda jaoks meeldiva kevadmärgi ning vanemad tegid lapsest pilti ja jagasid teistega.
Tervist meile kõigile ning toimetame ikka edasi!
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Mõmmikud siis seekord sedamoodi
Eve Ellmann
Märtsikuu algas paljutõotavalt. Ilmad olid päikeseliselt
ilusad ja päevad pikemad, nii
et saime isegi õhtuti õues
käia. Sinililled ja lumikellukesed õitsesid lasteaia hoovis peenral ja mõtlesime, et
nüüd, nüüd kohe tulebki see

kauaoodatud kevad ja ta
tuligi. Tuli meile igaühele
isemoodi, oma kodus, oma
vanematega ja ebameeldiva
uudisega, et kahjuks peame
natukeseks ajaks loobuma
oma

vahvate

Mõmmikute

seltskonna töödest ja tegemistest.

Kuid

pole hullu,

Mõmmikud on tugevad ja
saavad hakkama.
Õpetajad tegid peredele elasteaia plaanid (nagu kooliski), kuhu kirjutavad igasuguseid vahvaid tegevusi ning
saadavad huvitavaid mänge
ja laule, mida lapsed saavad
vanematega koos harjutada
ja teha.
Vaatamata

kõigele,

mis

maailmas toimub, on Mõmmikute tuju ikka hea ja me
saame hakkama. Loodame,
et peagi olukord muutub
paremuse poole ja kohtume
varsti!
Seniks hoidke ennast ja olge terved!
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Emotioone täis märtsikuu !
Catlin Ritsberg, Merike Simkin
Kuna

mätrsikuu

algas

kogu

maailma jaoks veidi keerulisemalt kui iga teine kuu, siis
püüdisme meiegi Naerulindudega, rühmas, panna suuremat rõhku käte hügieenile ja
kogu tervise heaolule.
Kätepesu

aitas

meil

õppida

Jänku Jussi väga õpetlik õppevideo. Rääkisime lastega tervislikust toitumisest ja sellest,
mis toit meile tervislik ei ole.
Laste teadmised selles valdkonnas on üllatavalt suured.
Suur osa märtsikuu tegevustest oli Naerulindudel emotsioonidega

tutvumine

(viha,

kurbus, rõõm ja väsimus). Teema haaras lapsi väga. Igal hom-

mikul said lapsed märkida tabelisse oma emotsiooni. Kes
oskas ja soovis, seletas juurde,
miks ta nii tunneb. Päeva lõppedes, enne koju minemist, sai
laps oma märgi vastavasse taskusse tagasi panna.
Kuu teises pooles alustasime e-õppega.
Esimene nädal on olnud uudne ja veidi
kohanemist vajav, kuid lapsevanemad on
olnud väga tublid. Proovivad teha kaasa

meie saadetud tegevusi ja järgida nädalaplaane. Oleme saanud ka mõned pildid
laste kodustest tegevustest.

#Püsigekodus
#OlgeTerved
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Päikesejänkud uurivad loomi
Piret Veiler, Keili Aigro, Maie Lazareva
„Mõista mõista, kes see on,
neli teeb aset, kaks näitab
teed, üks heidab puhkama?“
Päikesejänkude märts algas loomade

uurimisega.

Kõigepealt

tutvusime erinevate lemmikloomadega ning saime teada nende
elupaikadest ning toitumistest.

Avatud sai „Lemmikloomade Ilusalong“ kus vaatlesime teenuste
piltkirja, esitasime soove ja

Peale lemmikloomade otsustasime uurida metsloomi. Alustasime

osutasime teenuseid. Meilt sai

küsimuste küsimusega:

tellida oma lemmiklooma pese-

„Kes on hall, karvane ja teravate hammastega?“

mist, kuivatamist, kammimist,

„Kes on pruuni värvi, armastab mett, on suure kõhuga ja

küünte lõikamist, hammaste pe-

väikese sabaga?“

su ning kõrvade puhastamist.
Laste üllatuseks tuli meile külla
kääbusküülik

Kookos,

kellest

oldi väga elevil. Saime teada

kuidas tema eest tuleb hoolitseda, millest ta toitub ning mis
talle

meeldib

ja

ei

meeldi.

Jõudsime käia ka Tiigiveski pargis, kus vaatlesime koerte jalutusala ja selle kasutajaid ning
ronisime ja mängisime pargi lastealal.
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Aga kuna meie pered on tublisti viirust tõkestamas ja oma armsates kodudes, siis mõtlesime proovida e-õpet. Nii ongi suured
proovinud leida erinevaid materjale ja huvitavaid mänge, mis aitaksid metsloomade teema väikestele lähemale tuua. Ja Päike-

sejänkud on saanud vanemate abiga mängida vahvat metsloomade
mängu, vaadata videot erinevatest metsloomadest, kuulata loomahääli digifailide kaudu ja harjutada loomanimetuste häälimist
interaktiivses mängus.
Oleme koos saanud senisega võrreldes hoopis erinevaid õpikogemusi ja liigume kodulähedasemate teemadega edasi.
Head aega märts, teretulemast aprill!
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Terve inimene on ilus inimene
Hanna Siigart, Kristina Kaar, Ederi Ärsis

„Tuleb ennast hoolsalt pesta

haigus kimbutab just musta.
Hoolega end karasta,

Pöörasime see kuu erilist tä-

Sipsikute rühm tegi ka katse

helepanu hügieenile ja puhtu-

„Valged hambad". Teisipäevast

veidi sporti harrasta,

se hoidmisele.

reedeni seisid munad erineva-

Sai vesteldud, kuidas end tu-

tes vedelikes, milleks olid piim,

ei siis haigus ligi tule,

gevana hoida ning kuidas hai-

vesi, must tee ja Coca-Cola.

gusi vältida. Tutvusime inimke-

Nädala lõpus võtsid Sipsikud

haga ning organite ülesannete-

oma katse kokku — lapsed said

ga. Samuti kordasime üle, kui-

vaadelda, katsuda ja arutleda.

das hoida hambad tervetena

Vesi ja piim hoiavad meie ham-

ning

rühmas

baid valgete ja tervena. Must

hambapesu päeva. Lapsed said

tee määrib ja Coca-Cola muutis

kodust kaasa võtta oma ham-

peale värvi ka munakoore kare-

baharja ja pasta. Peale lõuna-

daks. Coca-Colast oli jäänud

sööki sai iga laps oma hambad

munale

puhtaks pesta. Tore oli ka

sätendasid.

teistele näidata, milline ham-

Lapsed leidsid, et munadepühal

bahari ja -pasta neil on. Sipsi-

saab munade värvimisel, lisaks

kud ootasid põnevusega ham-

sibulakoortele,

bapesu lasteaias.

musta teed.

korraldasime

suhkrukristallid,

kasutada

kui sa ise tubli oled.“

mis

ka

Märtsi keskelt kolisime ümber eõppele. Õppetegevused edastame
lastele edaspidi läbi eliis.ee keskkonna. Tagasisidet oleme saanud
läbi piltide, mille põhjal on tore
näha , et mitmed peres teevad
tegevusi kaasa.

Väike ülevaade meie tegemistest siin...

LUMIKELLUKESED

LEMMIKTEGEVUSE
SELETUS SÕBRALE
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VAATLUS „OKS
VAASIS“

JOONISTUS
„OKS VAASIS“

AARETEJAHT

LEMMIKMÄNGU SELETUS
SÕBRALE
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Põnevust täis muusikatunnid
Liina Kukk
Märtsikuu tõi kaasa üllatusi ja vajas kiiret
kohanemisvõimet meilt kõigilt. Nii rühmaõpetajatelt kui ka muusika- ja liikumisõpetajalt.
Kui teatati eriolukorrast riigis jäin mõtlema
selle üle, kui tähtis on muusika ning kui palju kasu sellest on. Muusika on kõige parem
stressi leevendaja.
Sellepärast hakkasid toimuma
muusikatunnid kodudes video
vahendusel. Esimeses videotunnis

tervitasime

kevadet

ning mängisime pillimängu lusikatega, lõpetuseks said lapsed
tantsu vihtuda.
Teises tunnis saime teada, kes
on kevade kuulutajad, laulsime
lindudest,

pillimänguks

olid

vajalikud lusikas ja pott ning
kõrvu teritati muusika kuulamise kaudu, mille tulemusena
valmisid ilusad joonistused.

Väga paljud lapsevanemad saatsid muusikatunni ajal tegutsevatest lastest pilte ja videosid – need tegid meele väga
rõõmsaks ning tänutunne kasvas taevasse.
Aitäh armsad Liivalossi lapsed, et nii tublid olete ja lapsevanemad, et oma lapsi toetate!
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Meie kõigi motoks on:

Tallinna Liivalossi Lasteaed
Liivalaia 30
Lembitu 14
Lembitu 6
Peatoimetaja: Anni Veski
Tel: 646567
E-mail: anni.veski@liivalossi.edu.ee

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

Liivaloss õnnitleb:
4.aprill
Palju õnne, armas Catlin!
(Naerulindude õpetaja)

