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Rõõm on siis kui
saad midagi
magusat.

RÕÕM

Lasteaeda
tulemise üle olen
rõõmus.

Rõõm on siis kui keegi pole mind
tõuganud.
Rõõmustan, sest
hambahaldjas
käis!

Rõõmustan, sest Kristiina
tuleb lasteaeda!

Rõõmustan, siis
kui emme
kallistab ja issi
koju tuleb.

Aitan emmel süüa teha.

Teen, mis issi ütleb.

Annan
loomale toitu
ja teen pai ja
ei löö.

Ei kiusa,
jagad asju,
kallistad ja
teed head.

Olen hea nende vastu, kes
on head minu vastu

Olen sõbraga alati
nõus, muidu saab ta
kurvaks.

headus

Ei tohi
valetada.
Vahepeal on
tulnud ette
valesid.

Hoolimine tähendab
olla sõbralik ja
abivalmis.

Hoolid ja
hoolitsed
teise eest.

Hoolin oma
õest,
merisigadest,
sõpradest,
poolõdedest,
kassist…

On olnud pisikesed
valed.

Teiste vastu tuleb
aus olla.

Teed pai ja
kallistad.

Hoolid, et sõber
viga ei saa.

Hoolin kõige
rohkem oma
vennast.

hoolivus

ausus

Teed seda, mida teine
tahab

tänulikkus
Kui jagad
mänguasju siis
ütled aitäh.

Söön
söögi ära.

Laps veeris sõna:
„kännu liiklus“

Jagan
headele
inimestele.

Kui keegi kukub ja
sind aidatakse ja sina
ütled aitäh.
Kui keegi toob
midagi, siis
ütled aitäh.

Vend tahab külla tulla
aga ta ei saa.

Laps veeris sõna:
„vennakaklus“,
„vennarikkus“

Räägin kodus ka emmele, et oli
tore päev.
Venna
üle peab
uhke
olema.

Vennaga jagan
kommi.

Jagan asju
sõpradega, õega,
vennaga.

Pahadele
lastele asju
ei jaga.

vennalikkus

Ei tohi kade olla,
peab teistele
andma.

See on
armastus!

Koos mängimine on vajalik,
sest siis saab sõbraks. Võib
ka kallistada.
Kaks tüdrukut
mängivad
kohvikut.
Asju peab
jagama.

Üks on rõõmus,
teine kurb. Kurb
sest teine lükkas
tema kätt.

Emme musitab
last, sest laps
oli lasteaias.

Teine on tõsine,
sest tal võeti
suhkur ära.

Nad on sõbrad.

Mind armastab veel
issi, vanaema ja
tegelikult minu
vanaema sünnitas
mind.

Minu emme ja
issi teevad
korraga põse
peale musi.

Kaksikud

Siis kui midagi ära
kaob, siis sõber
aitab leida ja
paneb tagasi.

Aitavad kõndida,
kui tal vigastas
jalga.

See on sõprus,
sest nad hoiavad
ümber kinni.

Lähevad
ujuma.

Ma kaitsen õde, et
ta haiget ei saaks.

Nad pole ammu
aega teist
näinud.

Sõber on
mängimiseks.

Sõbrad on
linnas ja
kallistavad.

Minu kodus
hommikuti ei
kallistata.

Pahade ja õelate
tüdrukutega ei pea sõber
olema – kiusavad teisi,
võtavad asju ära ja
kekutavad, et on ilusamad,
on kadedad.

