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MÄNNI SÕNUMID

KOHTUMINE KIRJANIKUGA
Ühel
jaanuarikuu
esmaspäeval
tuli
Mesimummi rühma
lastele külla Kaspari
tädi, Pille Matt. See
oli juba tema teine
külastus. Pille on
lastekirjanik,
kes
elab
ja
töötab
Inglistel. Õnneks jagub tal lisaks muudele
toimetustele tahtmist ja energiat ka lastele
raamatuid kirjutada. Eelmine raamat rääkis
nukupiiga Saara Kai seiklustest, seekord sai
kaante vahele tore „poistekas“- „Väike Villem“.
Raamat on eriline selle poolest, et nimitegelasel
on rohelised juuksed. Lapsed said Villemit oma
silmaga näha ja nukuga mängida. Lisaks oli
kirjanikul kaasas veel hulk raamatus leiduvaid
nukkudest tegelasi ja esemeid. Poistele pakkusid
suurt huvi motikad, mis nägid välja nagu päris.
Lapsed kuulasid huviga raamatu tekkelugu, said
koos kirjanikuga meisterdada ning kuulasid ühe
loo autori ettekandes.
Raamatus
leiduvad
illustratsioonid
on
joonistanud Tiina Matt.

Kindlasti inspireeris see kohtumine lapsi rohkem
raamatute vastu huvi tundma.
Iga laps sai autorilt kingituseks raamatu koos
autogrammiga. - SUUR TÄNU!

LAPSEVANEMALT LAPSEVANEMALE

24.01.2018. õhtupoolikul toimus Kohila Lasteaed
Männi saalis loeng lapsevanematele:
“AKTIIVNE laps kodus ja lastekollektiivis”
Loengus

anti

tekkepõhjustest

ülevaade

ATH

olemusest,

ja erinevatest abivahenditest

(sekkumistest), mida saab kasutada kodus ja/või
lastekollektiivis, et toetada last. Koolitajaks oli
Eveli Kask, kes on Kohila Lasteaed Männi
lapsevanem. Ta on 19 aastat töötanud haiglas
intensiivravi osakonnas ja 2 aastat Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumis kooliõena. Ta jagas
isiklikku

praktilist kogemust ATH-ga laste

kasvatamisel.
Teema on praegusel ajal üsna populaarne ning
vajadus selliste teemade käsitlemiseks on väga
suur. Loengus osales üle 50 inimese.

 Lasteaed on kollektiivpuhkusel ja suletud 25.06 - 31.07.2018.

25.06-6.07 saab kasutada Sipsiku lasteaeda (kristina.magi@kohila.edu.ee ). 9.07-31.07 saab lapsed viia
Triinu ja Taavi Päevahoidu (info@teiemeie.ee) või Linnupoja Päevahoidu (sutlemalinnupojad@gmail.com)
SOOVIAVALDUSED PALUN ESITADA Sipsiku lasteaeda või Päevahoidudesse 1.JUUNIKS 2018.
Seoses lasteaia renoveerimisega 2018 aastal võib aga tulla ette olulisi muudatusi töökorralduses.
Palume mõistvat ja leplikku suhtumist.

19.veebruaril
toimub pidulik Eesti sünnipäeva tähistamine saalis. Me
mängime lastega koos "Presidendi vastuvõttu" Kohila
Vallavanem Heiki Hepneri ja tema abikaasaga. Palume selga
panna pidulikud riided rahvusliku elemendiga või võimalusel
rahvariided.

21. veebruaril
tulevad lasteaeda külla Eesti Kaitseväelased ja tutvustavad
sõdurielu ja tehnikat

23. veebruaril
toimub rongkäik Kohila Vabadussamba juurde, kus anname üle
ka meie ühiselt valminud kingituse.

PALJU ÕNNE!
KÜLLI ALBIN 11.02
KARINA KÜLING 16.02
MERLE KORV 17.02
EPP TRAKMANN 18.02
RAGNE PESUR 22.02
Las olla Su elus vaid rõõmsad
värvid,
et säraks Su silmad kui
heledad pärlid.
Et Su helisev naer ikka
kaugele kajaks,
et Sind vajaks need, keda
Sinagi vajad.

16.veebruaril tähistame Vastlapäeva: saanisõit, hernesupp ja vastlakuklid.
23. veebruaril on lasteaed avatud kuni kl 16.00-ni.
27.veebruaril ON SPORDIPÄEV Kohila Gümnaasiumi spordihoones
28. veebruaril KÜLASTAVAD Pääsukese ja Mõmmi rühma lapsed Kohila
Gümnaasiumi.
REEDEL 2. MÄRTSIL ON LASTEAED SULETUD. Lapsed, kes soovivad sel päeval
minna Sipsiku lasteaeda, palun teatada rühmaõpetajale 27.veebruariks.

