PÕRNIKATE ÜTLEMISI MAI-JUUNI 2012 (6 - 7 aastased)
Tannar Miiale, kes ei soovi hautatud kapsast: „Kuidas sa seda kapsast ei söö? See on ju maa
kapsas, otse su vanaema aiast, lihtsalt potis olnud!“
:-):-):-)
Oliver Jakobile peale pikka arutelu kasvataja Maarjaga klotside koristamise teemal: „No
Jakob, kas sa siis ei tunne naisi? Nad ei ole mõistlikud lihtsalt! Peaasi et saaks oma tahtmist!“
:-):-):-)
Marianne ja Miia leidsid liivalt kassi käpajäljed. Miia: „Vaata, osad jäljed on vahele
jäänud.“
Marianne: „Ei tea miks..?“
Miia: „Aaaa, ma tean – ta kappas vahepeal!“
:-):-):-)
Jakob vaatab maakaarti: „Näe Bakuu...Ott esines seal! ...ja väike-Ott ka, hihihiii!“
:-):-):-)
Liisa: „Ma ei tea mõnesid puuvilju, aga siili teadsin üksinda!“
:-):-):-)
Oliver: ,,Maarja, ela tuhande aastaseks..ma ei taha, et sind enam ei oleks.“
:-):-):-)
Robert: ,,Naha alla tekivad musklid.“
Ander: „Jah, siis tõusevad õlal nurklikud punnid ülesse!“
:-):-):-)
Marianne: „Miia teeb tulevikus oma firma. Ta paneb selle nimeks „Sulps“ ja ta hakkab
müüma kraanikausse!“
:-):-):-)
Lapsed söövad lauas. Ander peale pikka vaikust ja rahulikku söömist: „Kasvataja, mulle
meeldiks kui sa mu kõrval istud kui ma söön..“
(kasvataja Maarja võtab supikausi ja istub Anderi kõrvale)
:-):-):-)
Kasvataja Maarja lastele: „ Nii, lapsed, nüüd joonistab igaüks oma ema, ükskõik mida
tegemas.
Anne-Mai tuleb vaikselt kasvataja juurde ja teatab: „ Ma joonistan papagoi.“
:-):-):-)

Koridoris ollakse vaikselt ja viisakalt. Kasvataja Maarja tüdrukutele: „ Tšikid, palun
tantsutrenni!“ Peale tüdrukute lahkumist teatab patrull Markus: „ Õpetaja! Ma vaatasin
koridori ja Lisette jooksis ja tšiki-brikid keksisid!“
:-):-):-)
Madli-Heleen laulab. Grete on pikalt vait ja teatab siis: „Ma siin juba tükk aega olen
kuulanud ja...jah, Madli, sa ei pea ikka kindlasti viisi!“
Madli: „Ega see polnud see laul mis sa mõtlesid!“
Grete: „Aaa, siis pead jah viisi. Vabandust.“
:-):-):-)
Lapsed said ülesandeks rebimistehnikat kasutades rebida ja kleepida oma lemmiksõna.
Lisette rebib pikemat aega ja kleebib seejärel „Lis“. Kasvataja Maarja uurib, mis sõna see on
ja Lisette teatab: „Lisette, Lis? Mu emme kutsub mind nii koguaeg!“
(Õues olles kinnitab Lisette ema, et pole elus Lisettet nii kutsunud – Lisette ei viitsinud lihtsalt
rohkem rebida) hihii!
VÄRVUKESTE LÕBUSAID ÜTLEMISI 2011/2012 (3-4 aastased)
Gea on õhtul viimane. Õpetaja annab talle käärid, et ta saaks pilte välja lõigata.
Kui Gea emme tuleb, teatab Gea: „Vaata, emme, mina käärisin!“
:-):-):-)
Õhtuks on lasteaeda jäänud 3 last-1 poiss ja 2 tüdrukut.
Triinu Liis: ,,Lasteaias on 1 poiss ja 2 tüdrukut!“
Õpetaja: ,,Ikka 3 tüdrukut. Mina olen ka ju tüdruk.“
Triinu Liis: ,,Sina ei ole tüdruk, sina oled tädi.“
Õpetaja: ,,Tädid on ka tüdrukud.“
Triinu Liis: ,,Ei ole. Tädid on naabrid ja inimesed.“
:-):-):-)
Jalutame õues.
Õpetaja: ,,Me peame varsti tuppa minema, sest algab laulutund.“
Krister: ,,Mina ei taha minna.“
Õpetaja: ,,Miks?“
Krister: ,,No ma ei ole laulutaja.!
:-):-):-)
Lapsed omavahel
Krister: ,,Kui mina suureks saan, hakkan issiks.“
Catherine Patricia: ,,Kui mina suureks saan, hakkan emmeks.“
Maria: ,,Kui mina suureks saan, hakkan söögitädiks.“
:-):-):-)

Oleme õues, maas on härmatis.
Triinu Liis teatab, et liiva ja rohu peal on hirmutis.
:-):-):-)
Õpetaja ütleb Mihklile, et kas Mihkel võiks tubli poiss olla ja söögilauas vähem jutustada.
Mihkel: ,,Mul ei õnnestu see üldse!“
:-):-):-)
Triinu Liis teatas, et tüdrukutel on ilusad asjad ja poistel lahedad.
:-):-):-)
Lapsed söövad lõunasöögiks suppi.
Triinu Liis: ,,Mis see roheline supi sees on?“
Õpetaja: ,,See on till.“
Christo: ,,Kas nagu krokodill?“
:-):-):-)
Õpetaja küsib Anderi käest: ,,Kui vana sa oled?“
Ander: ,,Poole neljane.“
:-):-):-)
Õpetaja küsib Urmo käest: ,,Kui vana sa oled?“
Urmol tuleb vastus ruttu: ,,Väga vana.“
:-):-):-)
Rihol on sünnipäev. Ta saab 4- aastaseks. Riho istub ringi keskele, teised hakkavad
sünnipäevalaulu laulma.
Õpetaja: ,,Riho, kui vanaks sa said?“
Riho: ,,Kaheseks.“
Õpetaja imestades: ,,Kaheseks?“
Riho: ,,Ma ise ka imestan, et kaheseks.“
:-):-):-)
Lõunauinaku aeg.
Mette Marta istub oma voodis, öösärk seljas ja otsib nuttes oma öösärki taga.
:-):-):-)
Eesti Vabariigi sünnipäev.
Küsimuse peale, kes on Eesti rahvuslind, vastab Sandra: ,,Suitsuleevike.“
:-):-):-)

Keset suurt riidesse panekut teatab Sandra, et kui tema suureks saab, hakkab emmeseks ja
poisid hakkavad issiseks.
:-):-):-)
On muusikatund.
Õpetaja laseb plaadilt hümni. Hiljem seletab, et seal laulsid mehed ja naised, see on segakoor.
Õpetaja küsib: ,,Kes laulavad meeskooris?“
Lapsed: ,,Mehed.“
Õpetaja: ,,Kes laulavad naiskooris?“
Lapsed: ,,Naised.“
Õpetaja: ,,Kes laulavad lastekooris?“
Lapsed: ,,Lapsed.“
Õpetaja: ,,Kes laulavad mudilaskooris?“
Lapsed: ,,Mutid.“
:-):-):-)
Vaatame koos tähti. Õpetaja näitab Ä tähte.
Marleen ütleb, et see on A.
Õpetaja: ,,Vaata, tal on täpid peal.“
Gerda: ,,See on täppidega A.“
:-):-):-)
Triinu issil on punane auto, emmel beež.
Ühel hommikul tuli Triinu lasteaeda emmega, kes sõitis issi punase autoga.
Õpetaja: ,,Triinu, miks su emme täna issi punase autoga sind lasteaeda tõi?“
Triinu: ,,Selleks, et emmel on täna jalas punased aluspüksid.“
:-):-):-)
Maibi saatis järgmise loo:
Räägin paari mesimummi poisiga õppeköögis juttu.
Aknast läheb mööda üks ema, kel väga madala pihaga teksad jalas ja pool selga paljas.
Üks poistest: no siit aknast näeb ikka igasuguseid naljakaid asju, huvitav miks ta oma pükse
üles ei tõmba
:-):-):-)
Kristina saatis sellise loo:
Kolmeaastane Robin vahetab hommikul lasteaia garderoobis koos emaga
riideid ja nende juures seisab roosa Hello Kitty pluusiga rühmakaaslane.
Kui tüdruk rühma jookseb, siis küsib ema Robinilt: "Kas sa tead, mis
selle tüdruku nimi on?".
Robin mõtleb hetke ja vastab: "Hello Kitty!"

