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TEATAJAST LEIAD 

 Mõne toreda sündmuse kajastuse

 Tarvastu Lasteaia rühmade ühe kuu tööplaani:

 Tõrupesa värv  on kollane 

 Naeruvõrude värv on roheline 

 Soe maja rühmade värv on sinine 

 Töökorralduslikku infot õpetajatele

 Infot lapsevanematele

PANE TÄHELE! 

 Muudatustest tööplaanis annavad teada rühmade õpetajad.

 Infoleht ei välista ühtki suhtluskanalit, vaid täiendab 

olemasolevaid.

 Kõik infolehed on leitavad veebilehel
https://tarvastulasteaed.weebly.com/lasteaia-teataja.html 

 
 

 

Aasta teema: Tervistedendav ja looduslähedane kasvukeskkond elu 

põhiväärtuste tundmaõppimise teekonnal. 

Aasta moto: Kõiki asju ise teha, ise minna, ise näha. 

Aasta eesmärgid: 

1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist läbi tervislike eluviiside. 

2. Lapsel on huvi saada teadmisi ümbritseva elu, looduse ja 

ühiskonna nähtuste kohta. 

3. Laps mõistab heategevuse olemust. 

  

https://tarvastulasteaed.weebly.com/lasteaia-teataja.html


2019.aasta on lõppenud ja aeg tagasivaateks. Meie lasteaed on kasvanud -  lapsi on 8 rühma  

jaoks kokku 135  ja personali 38 inimest. Selle aasta tähtsündmuseks oli emadepäeva väärikas 

tähistamine. Korraldasime piduliku kontsert-aktuse nii vanematele kui kogukonnale.  

Palju tähelepanu pöörasime eesti keele aasta tähistamisele. Meeleolukad olid luulekohvik ja 

raamatu ning roosi päev, sügisel laste enda valmistatud raamatute ja järjehoidjate näitus 

Tarvastu Raamatukogus ja ettelugemise päev. Rõõmu pakkus jutuvestja Piret Pääri külaskäik 

nii lastele kui täiskasvanutele. 

Endiselt peame tähtsaks folkloori ja mulgi kultuuri. Meie peokavad sisaldavad peaaegu alati ka 

mulgikeelseid laule või luuletusi. Osalesime folklooripäeval ja   Ramsil toimunud Viljandi valla 

lasteaedade laulu- ja tantsupeol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mustla maja juures taastasime aia ehitusel mulgi kaaruspaela ning lisaks tekkisid ka Soe majas 

saali ehitusel kaaruspaelad põrandakatte ja kappide ehtimiseks. 

Tehtud on ka mitmeid heategusid. Lapsed osalesid sügisel maailmakoristuspäeval, oktoobris 

aidati mahetalunikke, novembris hoolitseti oma sõprade turvalisuse eest ettevõtmisega „Kingi 

sõbrale helkur“ ja detsembris toimus suur heategevuslik teatrietendus. 

On tore tõdeda, et meie lasteaia laps saab piisavalt liikuda. Meie õppekavas on  

jalgpallitreeningud, liikumistunnid ja tantsutunnid, lisaks veel valla poolt võimaldatud 

ujumistunnid koolieelikutele. Osaleme Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku ühistes 

ettevõtmistes (võimlemispäevad jms), lisaks sisaldavad meie igapäevased tegevused nii 

spordipäevi, matku kui rattasõite. 

Suurt tähelepanu pöörasime tervislikule toidule. Oleme endiselt õnnelikud, et meil on oma köögid 

ning kokatädid kõikides majades.  

2019.aastal on lasteaed pikkade sammudega edasi liikunud robootika valdkonnas. Juurde saime  

Sphero Bolt haridusroboti, kõikidele majadele Ozobot Evo stardikomplektid, Coding Expressi, 

kõne salvestavad pesulõksud ja kirjutamisalused. Kõikidel majadel on ka uute robootikavahendite 

juhtimiseks olemas kaasaegne tahvelarvuti. Nüüd siis õpime  vahendeid ise tundma, rikastame 

õppetööd lastega ja püüame neid tutvustada ka lastevanematele. Isadepäeval sai juba sellega 

algust tehtud. On tore näha, et õpetajad oskavad digivahendeid aina enam lõimida 

õppetegevustesse. Tänu sellele paluti meid osalema ja oma kogemust jagama novembris 

robootikapäevale, mis toimus valla lasteaednikele Viiratsi Lasteaias. 

Suur rõõm on tugiisiku üle Naksitrallide rühmas, kuid neid võiks veelgi enam olla. Suur töö 

erivajadustega lastega toimub igapäevaselt nii rühmades kui ka tugispetsialistide juures. Koostöö 

on tugev nii lastekaitsespetsialisti kui ka Rajaleidja keskusega. 

Aasta jooksul on lapsed saanud osa 8 teatrietendusest. Õppeaastat alustas seekord 

Mustkunstiteater. 

Külas on käinud lasteteater Rõõmulill, Onu Ervini Lasteteater, õpetajate päeva puhul suured 

sõbrad Tarvastu Gümnaasiumist, politseinikud ja lõvi Leo, Piimandusmuuseum. 

Rühmad koos õpetajatega külastasid mitmel korral Reky teatrietendusi Viljandis. Väljasõidud 

toimusid Lilli Looduskeskusesse, Mulgi Savikotta, Vapramäele. 

Jõulumaal käidi Ülenurmel, Vastemõisas, Mulgi Jaanalinnutalus ning Viljandi Nukuteatris. 

Koolitusi oleme saanud kogu meeskonnale sel aastal hulgaliselt- Soe ja Mustla majades said läbi 

viidud tuletõrjekoolitused koos evakuatsiooniõppusega; ühiskoolitus õpetajatele „Kuidas 

vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad?“; abipersonalile toidu- ja hügieenikoolitus. 



Selle aasta suvi tõi toreda suvelasteaia toimimise Mustla majas, mis võimaldas rakendada 

avastus- ja kogemusõpet ning pakkudes rõõmu nii lastele kui personalile. 

Rõõmu on olnud koostööst lastevanemate ja hoolekoguga.  

Endiselt toimivad välissuhted. Mitmel korral külastas meie lasteaeda valla aukodanik Dawid 

Stenquist. 

Norra Solsträleni Lasteaed on kursis meie igapäevaste toimetustega Facebooki vahendusel ja ka 

jõulupakke vahetame endiselt. 

Oleme juurde saanud mitmeid asutuse sümboolikaga tooteid-  lasteaia logoga käsilipud, logoga 

mälupulgad, torusallid,  kalendrid, helkurid, mida üritustel kasutada. Töötajate infopostrid 

(asutuse struktuur) on üleval kõikides majades.  

Suur rõõm on asutuse kroonikaraamatutest. Tänan südamest tehtud suure töö eest õpetaja Reet 

Järveküla! Rõõmustasime ka ühiselt tunnustuse „Valla lasteaiaõpetaja 2019“ tiitli üle, mis 

omistati Reedale õpetajate päeva üritusel. 

Ühiselt koostasime ka lasteaeda tuleku voldiku, mida lastevanematele jagada. 

Kõige suuremad investeeringud läksid sellel aastal Soe majja - toimusid renoveerimistööd 

(fassaad, ventilatsioon, küttesüsteem ja muusika- ning spordiruumi ehitus). Kõikides rühmades 

on uued kapid, garderoobi mööbel. Ehitasime uue ja turvalise kuuri. Remonditud said ka 3 

siseruumi (logopeedi tuba, laoruumid, koka tööruum). Sotsiaaldemokraatide toetuse abil sai 

sisustatud Puhhi rühm (kapid, garderoob). Uue sisustuse sai ka logopeedi kabinet ja laoruum. 

Mustla maja käis taaskord kaunistamas kunstnik Helina Toater. Turvaliseks sai muudetud ka 

Mustla maja välistrepp (EPO-kate), uuendatud sai puitaed ja vana laudkate sai asendatud 

kunstmurukattega, kus hea jalgpalli mängida. 

Tänu Keskerakonna poolt saadud toetusele sai paigaldatud Mustla maja õuealale rekka-auto ja 

mängubuss ning 2 kaalukiike ja Soe maja juurde mängurong. 

Kärstna majja sai juurde ehitatud II korrusele rühmatuba ja see ka sisustatud uue mööbliga. 

Õuealale sai ehitatud uus palklaud. 

Meie asutuse töötajad said kokku 4 poisi ja 2 tüdruku vanavanemateks (6 vanaema ja 1 vanaisa). 

Mõndagi on tehtud ja plaane on loomulikult ka uueks aastaks. 

Soovin kõikidele uueks aastaks tervist, rahulikku meelt! 

Tunneme rõõmu kordaminekutest ja püüame vajadusel ka probleemid lahendada inimlikult! 

Rõõmsat uut aastat! 

Tiiu Rõõm, Tarvastu Lasteaia direktor 



DETSEMBER LASTEAIAS

 

Muumide pidulik jõululõuna 

Pidulikuks jõululõunaks valmistumine algas eelneval päeval piparkookide küpsetamisega. Kõik 

lapsed said oma käega lauale jahu tõsta, tainast rullida, piparkoogi vormi valida, harjutada 

tainast läbi vormi suruma, piparkooki pannile asetada, vaadata köögis piparkookide 

küpsetamist, rühmas kaunistamist. Esimene plaaditäis piparkooke valmis kiiresti, teine 

pannitäis täitus aeglaselt! Lapsed olid  avastanud, et tainast võib ka niisama suhu pista, 

tundus, et see maitses neile hästi. Pidulikuks lõunasöögi ajaks tõime rühma kuuse, lapsed 

kaunistasid kuuse jõuluehetega.  Laud oli ilusti kaunistatud ja kaetud – punane lina, 

lauakaunistused vaasis, küünlad, kaunistatud salvrätikud, kommi– ja piparkoogivaagen laual, 

lisaks veel mandariinid.  Taustaks mängis jõulumuusika. Meie kokk, tädi Imbi, oli valmistanud 

traditsioonilise jõulutoidu – kartul, kaste, verivorstid, seapraad, hapukapsas, magustoiduks 

lastele suupärane rullkook kamavahuga. 

Sõime kõik koos, lapsed olid hea isuga, toit maitses! 

Autor: Heli Almre 



 

 

 

 
  

Ubinate jõulukuu 

Detsembrikuus oli Ubinapere päkapikkudel  mitmeid erinevaid tegemisi. Iga nädala 

esmaspäeval saime teiste rühma lastega saalis kokku, et tähistada advendiaega.  Õpetaja 

Urve eestvedamisel pidasime jõuluvana sünnipäeva. Ühistööna valmis kleepetöö – Jõuluvana 

kingikotiga. Tegime discot, vaatasime jõulufilme ja avatud oli pildistamisnurk. Võluväel oli 

saalist saanud Jõuluvana kodu, kus me koos Siilimammaga esinesime jõuluvanale. 

Jõuluhommikust valmis vahva video ja toredad pildid, mida on võimalik vaadata lasteaia 

kodulehelt. Aitäh Sirjele ja Sigritile!!! Mustla Rahvamajas oli heategevusetendus 

„Heategevus on tervislik ja hea“, kus esinesid lasteaia töötajad ning avatud oli 

annetuskast. Aitäh lapsevanematele, kes etendust vaatamas käisid ja panustasid 

heategevusse!!! Saime osa ka ilusast jõulukontserdist, kus laulsid ja  mängisid pilli Tarvastu 

Muusika- ja Kunstikooli õpilased. Jõuluaeg lõppes ühise teatriskäiguga Viljandi 

Nukuteatrisse. Vaatasime toredat etendust „Äraleiaüles kinnas“, mängisime päkapikuga ja 

kohal oli ka jõuluvana. Aitäh Ubinapere lapsevanematele toreda nimelise pleedi eest!!! 

Autor: Reet Järveküla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhhide detsembri toimetused 

05.12 kell 10.00 ootas lapsi Vastemõisa jõulumaa. Jõulumaal oli neli töötuba. Lapsed jaotati 

nelja gruppi ja järgemööda said kõik igas toas käia. Meie grupp käis esimesena päkapikkude 

saladuste toas. Kahjuks ei saa ma seda kirjutada, mis seal tehti, kuna meile anti võlurohtu, mis 

pani kõik, mis seal toimus, unustama. Teises toas räägiti meile jõulude traditsioonidest ja 

õpetati valmistama ilusat jõuluehet lõngast, mille igaüks sai ka kaasa. Kolmandas õpitoas oli 

päkapikk Juta kaduma läinud ja lapsed asusid koos põhjapõdraga teda üles otsima. Neljandas 

õpitoas kaunistasime piparkooke ja sõime väikse kosutava lõuna oote. Kõige lõpuks oli üks vahva 

etendus, kus päkapikud õppisid kella tundma. Jõulumaa oli väga tore ja igaüks sai sealt midagi 

kaasa. 

12. detsembril oli Puhhi rühmas palju elevust. Saalis toimus Jõuluhommik, kus lapsed said 

esineda enda ettevalmistatud näidendiga. Etenduses käis päkapikk koduloomadelt ja 

metsloomadelt jõulusoove kogumas. Lisaks lauldi ette veel õpitud jõululaulud. Lõpuks jõudis 

kohale ka kaua oodatud jõuluvana. Iga laps sai lugeda jõuluvanale kodus õpitud luuletust, mille 

eest sai kommipaki ja lisaks sai teha temaga veel pilti. 

Autorid: Merike Tulp ja Liisi Maran 



 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naksitrallide jõulukuu 
Detsembris oli Naksitralli rühmas avatud jõulupostkontor. Lapsed olid päris usinad kirjade kirjutajad ning kõik 

ootasid põnevusega, kas jõuluvana ikka toob soovitud kingituse koju, sest koju tuleb ju see õige jõuluvana. Sellega 

seoses said lapsed teada, mis see aadress on ja milleks seda vaja on, kuhu kirjamark ja tempel panna. Samuti 

õppisid paljud lapsed selgeks oma koduse aadressi ning harjutasime kirja kirjutamist. Postkontor oli kindlatel 

aegadel avatud ning lapsed õppisid sellega ka kella aegasid tundma. 

Tähistasime ka jõuluvana sünnipäeva. Hommikul valmistasid lapsed jõuluvanale sünnipäevakaardid ja need said ka 

kenasti posti pandud. Oma tegevusi alustasime sünnipäevalauluga ning seejärel mängisime vanasid jõulumänge: 

"Rebase püüdmine", "Pastla viskamine" (ennustusmäng), "Olen täpne" (lapsed püüdsid kinnisilmi tabada 

ülesriputatud eset) ning viimaseks tegevuseks oli üllatuse püüdmine. Iga laps sai endale väikese kingituse, mis 

tuli kinnisilmi nöörilt kätte saada. Lõpetuseks lapsed lõid jõulumuusika saatel tantsu. 

Päeva tipphetkeks oli kindlasti kiri jõuluvanalt. Seda kõik vaatasid huviga ning kuulasid, mida jõuluvanal nende 

kohta öelda on. 

19.detsmbril viisime eakatele külaelanikele jõulurõõmu laste valmistatud kaartidega. Paljud juba ootasid seda 

laste külaskäiku. Üks vahva memmeke ütles, et tal on kõik kaardid alles, mida lapsed on toonud. Kõigil, kellel külas 

käisime, silmad särasid ja näos väljendus siiras rõõm ja tänutunne, et lapsed neid meeles peavad jõulu ajal. 

Autor: Tuule Vilgelm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Väikese Naeruvõru lõbusad toimetused 

9.detsembril tähistasime II adventi piparkookide tegemisega. Hommikul oli lastel põues väike ootusärevus, 

olime reedel rääkinud, et esmaspäeval hakkame küpsetama piparkooke ning õhtul juba ka kaunistama. Osa 

võttis iga laps, kellel vähegi huvi ja tahtmist ning seda tehti südamega. Kuumast ahjust piparkooke võttes 

täitus Naeruvõrude tuba mõnusalt sooja ja piparkoogisse lõhnaga, mis andis jõulutundele veel rohkemgi hoogu 

sisse! Õhtul piparkooke kaunistades oli vahva kuulata laste lugusid kodustest  piparkoogitegudest ja 

kaunistamistest. 

11. detsembri õhtul arutlesid karuema ja karuisa metsalagendikul, et korraldaks õige ühe vahva metsloomade 

jõulupeo, siinsamas, metsalagendikul. Mõeldud-tehtud. Karuisa läks koopasse kinke valmistama ja karuema 

võttis metsalagendikul ühe vana kännu otsas istet ja tutvus kohalike loomadega. Lisaks huntidele, jänestele, 

leevikestele kohtas ta veel päkapikke ja lumehelbekesi, kes kõik aitasid kaasa jõulupeo toimumisele. Kurja 

hunti sinna peole muidugi ei oodatud oma kutsikatega, kuid karuema soovis kogu südamest hunti heaks teha, 

et ta jäneseid jõuluõhtul ära ei sööks ning see ka õnnestus – hunt läks hoopis ise jõuluvanale järele ning ei 

himustanud enam jänkukesi. Jõuluvana ja hunt saabusid koos kinkidega lastele ja lasteaia töötajatele. 

Aitäh kõigile asjaosalistele! 

Autor: Külliki Kullama 



  

Suure Naeruvõru jõulukuu tegemised 

Detsembrikuu Suures Naeruvõrus oli väga põnev. 

Külastasime jõulumaad Ülenurme Põllumajandusmuuseumis. Vaatamist ja tegemist oli väga 

palju. Lapsi köitsid teadustrikid, loomade topised, masinad, iga laps sai oma luuletust lugeda, 

põhu peal osavusmänge mängida, kompimiskotist asju valida, endale jõulukooke voolida. 

Jõulupidu oli meeleolukas, lapsed esinesid ning tantsisid väga julgelt. 

Külas käis ka traditsiooniliselt muusikakool. Õpilased esitasid erinevatel pillidel palasid ja 

laulsid. Eriti tore oli näha oma vanu lasteaiakaaslasi suurte koolilastena ja pillimängijatena. 

Autor: Lea Leenurm 



 

  

Tõrupesa tegus detsember 

Tõrupesa lapsi külastasid 2. detsembril vahvad päkapikud. Koos räägiti ning arutati, kes need 

päkapikud üldse on ja kuidas valmistutakse jõuludeks. Lapsed laulsid, tantsisid ja näitasid, kui hästi 

on nemad jõuludeks valmistunud. Päkapikud aitasid lastel kuusepuud ehtida ja koos süüdati esimese 

advendi küünal. Lõpetuseks söögi ühiselt koos piparkooke. 

12. detsembril külastasid Tõrupesa lapsed, lapsevanemad ja õpetajad Mulgi Jaanalinnu talu 

jõulumaad. Lapsed nägid väga palju erinevaid loome. Alustasime hobuste juurest ning liikusime 

edasi erinevate lindude juurde. Laste silmad lõid särama kui nägid suuri jaanalinde. Lisaks 

jaanalindudele olid seal ka erinevad linnud, jänesed, poni. Viisime koos talu pererahvaga metsa 

äärde metsloomadele süüa. Edasi liikusime jõuluvana juurde, kus lapsed said oma õpitud luuletusi 

esitada ning selle paki vastu vahetada. Üheskoos joodi teed ning söögi piparkooke. 

13. detsembril käis meie lasteaias jõuluvana. Lapsed olid väga elevil ja rõõmsad. Meie kontsert 

hakkas vahva näidendiga õpetajate poolt. Edasi said lapsed näidata, mida nad jõuluvana jaoks 

õppinud olid. Kõik lapsed said jõuluvana käest paki.  

Autor: Merit Letlane 

 
 



 

 

 

LASTEAED ÜTLEB SUURE AITÄH, KÕIKIDELE INIMESTELE, KES TOETASID DETSEMBRI 

KUUS TOIMUNUD HEATEGEVUSLIKKU ETENDUST „HEATEGEVUS ON TERVISLIK JA 

HEA“. ÜHISELT SUUTSIME KOKKU KOGUDA 666 EUROT, MILLEGA SAAME TOETADA 

TARVASTU LASTEAIAS KÄIVA DIABEEDIHAIGE LAPSE RAVI.  

 

AITÄH ETENDUSE AUTOR URVE GROSSTHAL. 

AITÄH NÄITLEJAD SIRET LETLANE, AILI TOROKVEI, TIIU RÕÕM, MERIKE TULP, LEA 

LEENURM, MERIKE KLEIN, AILI KLEIN, TUULE VILGELM, KÜLLIKI KULLAMA, TIINA 

KULLAMA. 

AITÄH KÕIKIDELE KOORILAULJATELE MADLI ÜTSIK, REET JÄRVEKÜLA, SIRJE LAKS, 

MERIT LETLANE, DEENA MÄGER, AIRE KOTOV, TIINA JÕGIS, ARDO KANTEMUS. 

AITÄH MUUSIKA AUTOR ARDO KANTEMUS. 

AITÄH JÄNESTE TANTSU AUTOR MERIKE TULP.  

AITÄH REKLAAMPLAKATITE JA KAVADE AUTORID SIRJE LAKS JA REET JÄRVEKÜLA. 

AITÄH, ARMSAD KOKATÄDID JA ÕPETAJA ABID, ET OLITE ALATI VALMIS ABISTAMA, 

KUI ÕPETAJAD OLID PROOVIS. 

AITÄH TUBLID JA TRAGID PILETIMÜÜJAD PIRET KUROPATKIN, IRJA VELL, JANA SILD. 

AITÄH, TERJE JÄRVEKÜLA, ÜRITUSE JÄÄDVUSTAMISE EEST. 

AITÄH, MUSTLA RAHVAMAJA, TOETUSE NING ABI EEST. 

AITÄH, KÕIKIDELE ETTEVÕTETELE, KES MEIE TEGEMISI TOETASID COOP, KASPER 

EHITUS OÜ, LAANESALU TALU, SAARIKU MAHETALU, FORUM CINEMAS, WAGENKÜLL 

LOSSISPA PÄÄSMED KAHELE X3, LOTTEMAA, UGALA TEATRI KINKEPILET KAHELE, 

VILJANDI KOHVIK, KÄRSTNA VILI OÜ. 
AITÄH, TARVASTU LASTEAIA LAPSEVANEMAD NING KÜLALISED. TÄNU TEIE 

ANNETUSTELE NING TOETUSELE SAI SEE KÕIK TEOKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUUMI RÜHMA TEGEMISED JAANUARIS 

 
17.01 Tõnisepäev - jalutuskäik metsa loomadele toitu viima 

 

 

UBINA RÜHMA TEGEMISED JAANUARIS 

06.01 Kolmekuningapäev  

 

17.01 Tõnisepäev - jalutuskäik metsa loomadele toitu viima 

 

24.01 Valge roti aasta alguse tähistamine 

 

 

 

PUHHI RÜHMA TEGEMISED JAANUARIS 

06.01 Head teed kuusele  

 

14.01  Kuidas elab talvine mets? Lähme matkale, palun pakkige lapsele 

kaasa seljakott sooja joogi ja võileibadega. Samuti sobilik amps 

metsaelanikele. 

 

NAKSITRALLI RÜHMA TEGEMISED JAANUARIS 

06.01 Kolmekuningapäev  

 

08.01 Eelkool  

 

17.01 Tõnisepäev 

 

24.01 Valge roti aasta alguse tähistamine 

  



 

 

TÕRUPESA TEGEMISED JAANUARIS 

06.01 Hüvasti kuuseke  

 

08.01 Suurel Tõrupesa koolieelikutel toimub eelkool 

 

13.01 Heategu loomadele, kodust palume kaasa võtta natuke toitu 

loomadele (põrgad, sai, leib jne).  

 

17.01 Tõnisepäev 

 

24.01 Valge roti aasta alguse tähistamine 

  



 

 

VÄIKESE NAERUVÕRU TEGEMISED JAANUARIS 

06.01 Ütleme kuusele head teed, kolmekuningapäev  

 

11.01 Eesti rahvajutu aasta algus, lisainfo rühmas ja Eliisis 

 

17.01 Matk „Metsloomadele toitu viima“, palume kodust kaasa panna toitu, 

mida loomadele viia.  

 

24.01 Valge roti aasta alguse tähistamine 

 

 

SUURE NAERUVÕRU TEGEMISED JAANUARIS 
 

06.01 Kolmekuningapäev, kuuse väljaviimine.  

 

08.01 Eelkool 

 

14.01 Taliharjapäev: matk metsa loomadele toitu viima 

 

24.01 Roti aasta algus: liikumismängude hommik.  
  



 

LISAINFO! 

 

Jaanuaris toimuvad september-jaanuar sünnipäevalaste arenguvestlused 

Väikese Naeruvõru rühmas. 

 

13.01 viibib Mustla majas Rajaleidja psühholoog Ave Rohtla-Alp ja 

sotsiaalpedagoog Kati Karu. 

 

15.01 viibib Mustla majas lastekaitse töötaja Krista Luik. 

  

 

Lasteaed on suletud 24.veebruar, Eesti Vabariigi aastapäev. 
 



 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12 MUUMI 

RÜHMA 

ÕPETAJA  

HELI ALMRE! 
 


