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Enne pissile ja siis õue

“… nad teevad kuulekalt ja rõõmsal meelel seda, mida
nõutakse ,…”



Nõnda tehti sporti  vanasti 



“… selle kõigega õppisid nad 
töökust ..

… ja igavate asjadega 
toimetulekut”



Rasked raudvoodid



I lend

“Mind kasvatati nii ja vaata kui hea inimene välja tuli”



“Riietus annab stiili ja paneb ka väärikalt käituma”



HEILY  AUNAP, 
avas lasteaia  ja   töötas juhatajana Saue 

sovhoosi lastepäevakodus 
8 aastat



Uue juhatajana alustas tööd 1976.a.
SIRJE  MILT



V.I.LENINI  NIMELINE 
KÖÖGIVILJAKASVATUSE   

NÄIDISSOVHOOSI 
LASTEPÄEVAKODU



Killukesi  aastatest 
1980 - 1981 



Aasta 1983 – 15. lend



TIIU  INGERAINEN
lasteaia juhataja alates 1987 -…



SAUE NÄIDISSOVHOOSI 
LASTEPÄEVAKODU



Külanõukogu esimees, SIRJE MILT ning 
kõrge ülemus ja hea naabrimees ENN 

KASEMAA



SAUE AGROFIRMA 
LASTEPÄEVAKODU



SAUE  VALLAVALITSUSE 
LAAGRI 

LASTEPÄEVAKODU



Õnnesoove on tulnud tooma 
Harju Maavalitsuse  inspektor 
Eevi Roos, meie hea sõber läbi 

aegade



“Igal hetkel on väärtus, igal pilgul on mõju”



Pildikesi aastatest  1994 - 1998



Mänguväljaku avamine 
mai, 1998



LAAGRI LASTEAED



Perepäev, 2001



Üks kõigi – kõik ühe eest
2000                        1999                        2001



2002. aastal algas lasteaia 
juurdeehitus



“Kui sa ei suuda millessegi uskuda, siis usu sellesse 
mida näed”



Juurdeehituse pidulik 
avamine 2003.a. veebruaris



“Helesinine unistus”



Avar võimlemissaal



Laagri Lasteaed asub 
looduslikult kaunis kohas



TIIU TOOL

„Inimene on vaid siis õnnelik kui ta leiab töö, 
mis väärib tegemist, ja teeb seda hästi!“



NATALJA  JA ELLE
“Sinu väärtus on see, mille ise endale annad”



Õpetaja ENE
“Kui sinu plaanid on kavandatud 

sajanditeks, siis kasvata lapsi”



Igapäevast tööd täiendavad

Vastlapäevad
Vabariigi aastapäeva 

tähistamine



Isadepäeva tähistamine



Mardipäevad Kadripäevad



Lihavõtted Nõidadepeod



Näitused



Pereüritused Rocca al Mare 
vabaõhumuuseumis



Perepäevad



Jõululaat



Rammumees ja  moedemonstratsioon



Nääripeod/jõulupeod läbi 
aegade



Pakume jõulurõõmu

Harku hooldekodus  Eakateklubile “Pihlamari”



Sügisnäitused



Lastekaitsepäev Audentese
spordipäev



Muusikalid aastast 2006

Kalevipoeg, 2008
Metsarahvalaulukool, 

2007 



Meil käib palju külalisi … 













“Õige kostüümiga läheb 
osatäitmine iseenesest!”









Ekskursioonid:
Hiiumaal, 1999



Rootsi, 1999



Aegviidu, 2000 



Kirna mõis, 2001



Lätimaa, 2002



Kuremaa – Palamuse, 2003



Kagu – Eesti ja Setumaa, 2004



Saaremaa, 2005 



Lääne – Virumaa mõisad, 
2006



Vormsi, 2007



Kanuumatk, 2008



Veel vahvaid tegemisi..





Ei ole paremaid, halvemaid 
aegu, on vaid hetk, milles

viibime praegu

/A. Alliksaar/



Tänan tähelepanu eest!

“Kui me teeme jätkuvalt seda, mida oleme teinud, siis 
saavutame alati seda, mida oleme saavutanud!”


