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MÄNNI SÕNUMID

LUULEPIDU
EMAKEELEPÄEVAL
14. märtsil toimus Kohilas traditsiooniline
luulepäev lasteaia lastele. Seekord esitati
luuletusi Eestist ja kodust ning kogu pidu
pühendati Eesti100 juubeli tähistamisele.
Männi lasteaiast käisid luulepeol
1. Raiko Kenet Laas 5.a „Tähtis töö“ Helle
Kirsi 2. Marko Sammul 5.a „Eestimaa“ Heiki
Vilep 3. Mirte Lee Vahesaar 5.a „Eestimaa“
Heiki Vilep 4. Loreen Kangro 4.a „Eesti
sünnipäeva laud“ Ülle Kütsen 5. Marten
Sammul 4.a „Kolm värvi“ Vilve Aavik-Vadi 6.
Lulu Kall 4.a „Eestimaa“ Heiki Vilep 7. Emma
Seier 6.a „Eestimaa“ Heiki Vilep 8. Loora
Olivia Kosarv 6.a „Eestimaa on minu kodu“
Dina Raud 9. Oliver Tigasson 7.a „Eesti 100“
Autor teadmata. 10. Evelinda Välik 5.a 11.
Kristjan Käsk 5.a 12. Reimo Niinemets 4.a
„Iga lapse isamaa“ Leelo Tungal -

SUUR TÄNU TEILE VÄGA HEA
ESINEMISE EEST!

PLANETAARIUM LASTEAI AS
19.märtsil oli Lasteaias Planetaarium. See
uudne 3D-kino on Mobiilne Planetaarium. See
on
kaasaaegne,
huvitav
ja
õpetlik
meelelahutus lastele. Saalis
oli suur
kuppeltelk. Lapsed ronisid sinna sisse ja heitsid
mattide peale pikali, telgi ümar kuppel tekitas
põneva 3D efekti. Vaadati filmi “Liiklusreeglid
lastele”.

KEVADPÜHAD
Vaiksel neljapäeval oli Pääsukese ja Mõmmi
rühma
lastel
võimalus
olla
Kohila
Baptistikoguduses vaatamas III klasside laste
ülestõusmispühade
ootuse
näidendit.
Suur tänu Kohila Mõisakooli lastele ja
õpetajatele, kes selle teoks saamise nimel oma
panuse andsid ja ikka Kohila lastele sisukat
pühade meeleolu pakuvad!

LASTE TURVALISUS LASTEAIAS
Lasteaia
kodukord,
samuti
koolieelse
lasteasutuse seadus kohustab looma lasteaias
lastele turvalise kasvukeskkonna.
See on teema, millega meie, lasteaia töötajad
peame igal sammul arvestama. Loome Teie

laste jaoks parimad tingimused ja ikkagi tuleb
arvestada
sellega,
et
tegemist
on
lastekollektiiviga, kus samaaegselt on koos
suurem hulk lapsi ja ohuriskid seetõttu oluliselt
suuremad. Ühises rühmas on igapäevaselt koos
erineva temperamenditüübi ja taustaga lapsi,
kellelt
ei
saa
eeldada
kehtivate
käitumiseeskirjade ja käitumistavade täielikku
tundmist, nendest arusaamist ja oskust oma
käitumist vastavalt reeglitele kujundada.
Sellises olukorras võib juhtuda, et laps võib
tekitada mõnele teisele lapsele või ka endale
mänguhoos tervisekahjustuse. Kes sellisel
juhul ja millistel tingimustel tekkinud kahju
eest vastutab ? Seda vastuolulist teemat aitas
meil koolitusel lahti mõtestada Dr.iur. Margus
Kingisepp, kes on kahju hüvitamise
temaatikaga
tegelenud
Tartu
Ülikooli
õigusteaduskonna õppejõuna ja samas ise ka
Männi lasteaias käiva lapse vanem.
Koolitusel toodi välja, et alla 14-aastase lapse
poolt põhjustatud tervisekahjustuse eest
vastutab sõltumata oma süüst alati lapsevanem.
Seadus ei näe ette siinjuures vastutuse
välistamist või piiramist võimaldavaid
asjaolusid. Lapsevanema vastutus säilib ka
ajal, mil laps on lasteaias ja tekitab seal viibides
kahju.
Värske kohtupraktika kohaselt võib lisaks
lapsevanemale täiendavalt vastutada kahju
põhjustamise eest ka lasteasutus juhul, kui ei
ole järgitud nõutavat hoolsuskohustust.
Hoolsuskohustus hõlmab seejuures mitmeid
aspekte nagu piisav õpetajate arv lasteaia rühma
kohta; lasteaia hoonete, maa-ala, sisustuse
vastavus kehtivatele
nõuetele;
üldiselt
tunnustatud kutseoskuste tasemel tegutsemine.
Kohtu seisukoha järgi isegi juhul, kui rühmas
on tagatud nõutav laste piirarv ja vajalikul arvul
personal, ei ole võimalik kahju tekkimist
täielikult välistada. Kohus on toonitanud, et
mõistlikult võttes ei saa eeldada, et õpetaja saab
korraga jälgida kõiki lapsi näost näkku. Kui see
oleks ka teostatav, võib ikkagi tekkida juhuslik
kahju, mida ei oleks võimalik kohustuste
nõuetekohase täitmisega ära hoida. Koolitusel
märgiti, et muude hoolsusnõuete täitmisel ei ole
kujunenud kohtupraktika järgi lasteaed vastutav
juhuslikult tekkinud kahju eest.
Männi lasteaed viib laste vaimset ja füüsilist
turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks
läbi regulaarselt riskianalüüse ja sellest

lähtuvalt koostatakse tegevuskava. See kuulub
majandusjuhataja tööülesannete hulka. Oleme
väga tänulikud ka lapsevanematele igasuguste
mõtete ja algatuste eest, mis aitaks meie
lasteaeda muuta laste jaoks turvalisemaks.
Meie kõigi ühiste pingutuste tulemusena saame
luua
lastele
ohutuma
ja
tervisliku
kasvukeskkonna.

PALJU ÕNNE!
MIRJAM KILK 60
15.aprill
REET HEINSALU 55
23.aprill
LINDA KARAGODINA
25.aprill
GERLIN MÄEKIVI
28.aprill
MAIRE PARK
30.prill
„Erilist toetust vajava lapse LAPSEVANEMATE
KOHTUMISÕHTU!“
Plaanis on:
1. Info vahetus lapsevanemalt – lapsevanemale. Räägivad
lapsevanemad, kellel on isiklik kogemus erilist toetust vajava lapse
kasvatamisel.
2. Kohila valla erivajadustega laste toetamise võimalused. Kohalike
teenuste tutvustus. Terapeudid tutvustavad oma alasid.
Kohtumisõhtu toimub 17.aprill 2018 kell 18.00 – 20.00 Kohila
Lasteaed Männis
Üritus on tasuta.

Eelregistreerimine
ja
lisainfo:
tel:
5101297
või eveli.kask.001@gmail.com
Iga laps on kingitus. Selleks, et toetada last, on esmalt vaja
toetada tema vanemaid!

