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Õpetaja, väga hea supp on, ma söösin kõik ära.
See puder ei taha lusikapeale minna.
Õpetaja, ma tahan pisikest ümmargust tilka (vähe putru).
Õpetaja! Ema rääkis mulle, et vanaema on hästi vana, aga kuidas ta saab nii vana olla,
kui ta on pisike, minu õe suurune?
Ma käisin ema, isa ja õega sääseturul.
Õpetaja, vaata öökoll on kapi otsas.
Õpetaja, tüdrukutest kasvab naine.
Minu telekas on Karl Madis, Getter Jaani ja Koit Toome.
Poisid ei kammi juukseid, neil pole patse.
Poisid, olete ikka naljamehed.
Tomi ja Jerry videoplaadil kadus hääl ära. Hääl läks hiire kurku.
Palun anna mulle naksti (näpitsad).
Kustulamp – taskulamp
Jääkummik – jääkuubik
Lillevarsad –lillevarred
Lapsed ütlevad, et ei saa homme lasteaeda minna, sest vahetatakse põrandat! Ema
helistab lasteaeda? Kasvataja vastab, et meil vahatatakse põrandaid!
„Ema, miks sa meid kunagi tööle kaasa ei võta, viid aina lasteaeda“. „Olgu, homme
tulete minuga kaasa!“ Hommikul lähevad lapsed rõõmuga kaasa. Kui jõuavad
lasteaeda on pettumus suur: „Ikka tõid meid lasteaeda!“ Ema vastab: „Ma ju töötan
siin, olen kasvataja.“
Minu ema käib tädi Maive juures küüsi lakkumas.
Õpetaja küsib laste käest, et missugused on talvel lehtpuud? „Orad“
Missuguse geomeetrilise kujundiga sarnaneb laud? – Lapik ruut.
Kui ma ühel sünnipäeval käisin, oli seal üks Pipi. Aga ta polnud päris Pipi, sest kui ta
ära hakkas minema, nägin ma, et ta oli oma juuksed ära võtnud ja teised juuksed olid
tal peas.
Mis kujuga on lill? See on ühe kujuga, aga mitte ristküliku kujuga.
Ma tahaks teada, missugune mu unistuste naine on.
Laps uurib Karu-aabitsas teksti: EI OLE NALI. Pildil on rebane ja mõmmi. Õpetaja
küsib, et mis seal kirjas on? Laps vastab, et karu käis metsas ju ja ehmatas kitse!
Kanad munevad pruune mune, kuked valgeid mune.
Ma lähen varsti kõrva auke tegema püstloga.
Tegelt Batman on mees. Tead miks? Selle , et ta tegi endale rüü.
Mida vanemaks jääd, seda vähem lõhna hakkad tundma – lohutas laps õpetajat, kes
ei tundnud kaltsiumi lõhna.
(Miks peab maantee ääres vasakul pool käima?) Sest siis saab tagasi tulla.








Mis on aasta esimene kuu – Jaaguar
Sirgendaja – ütles laps triikraua kohta.
Tead, minu kodus sellist solki küll ei tohi teha – ütles laps kui õpetaja segas värve
kokku.
Kaksikud tulevad siis, kui on ühes munas.
Emme, tead Joel sai kaks kol(r)vikarika kaelaketti – tegelikult sai kaks medalit.
Tüdrukud vaatavad rahvariidevöösid :
A: „Vaata kui pikad rihmad need on“
B: „Mis need on?“
A: „Rahva rihmad“
B: „ Mida nendega tehakse?“
A: Seeliku külge pannakse.“

Mis ja miks sulle meeldib lasteaias ?
Kiisude rühma vastused
INDREK: Mulle meeldib lasteaias käia. Saab mängida doominot, teha puslet, õppida. Meeldib
aabitsast lugeda, eriti meeldis vahvli lugu. Kõige rohkem meeldib õues käia. Ei meeldi
magada. Minu ema on ka Simuna lasteaias käinud.
KRISTI. Meeldib sõpradega kokku saada ja mängida kodu, teatrit teha, juuksurit mängida,
ekskursioonidel ja teatris käia. Ei meeldi magada.
HENRY: Mulle meeldib mängida autodega, kleepida ning meisterdada. Lasteaias saame häid
sööke.
RENITA: Mulle meeldib Kaidiga ja Kaarel Gustaviga mängida. Tore on lugeda ja arvutada.
Lõunal meeldib magada.
KAIDI: Meeldib nukunurgas mängida Helena, Renita, Katre, Kristi ja Kaarel Gustaviga. Vahel
meeldib puzzlet kokku panna. Tundidest meeldib arvutamine, laulmine. Akvaariumis on
toredad kalad. Mulle meeldib neid vaadata ja neile süüa anda.
MARTTI: Mulle meeldib õppida ja lugeda. Meeldivad kõik mängud. Laulmistunnid on ka
toredad.

Lasteaiavilistlaste meenutused.
Kui käisin lasteaias
Birgit Toming 2. kl
Mulle meeldis lasteaias käia selle pärast, et ma sain oma sõpradega mängida ja
meisterdada. Mul olid väga lahked ja abivalmis sõbrad. Me käisime lasteaiaga
matkal ja teatris.

Andra Rajaste 2. Kl
Kui ma läksin lasteaeda, siis olin 3.a. Ma mäletan kui me kõik, kes olid lasteaias,
tahtsime sinise äärtega taldrikut. Lasteaias ei olnud midagi halba mulle tehtud.
Kui ma lasteaias käisin, siis käisime Birgitiga salaja õunu võtmas, ja pärast ka
salaja ära sõime. Ma veel mäletan seda, kui oli talv, siis ma tegin väikese
lumepalli ja võtsin lasteaias selle tuppa.

