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Sa loed Tabasalu lasteaed Tibutare uudistelehte.
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Sipsikud
Hüvasti, lasteaed!
Elve Ruus

Suureks olen sirgun’d, koolilaps must saab.
Homme sulle ütlen: „Lasteaed, aidaa”!
Lasteaed, lasteaed,
kätte jõudnud kooliaeg.
Maha jätma teid sõbrad pean.
Lauldes, tantsides ja mängides
siin kiirelt möödus aeg.
Kuid nüüd lahkuma teist pean.
Täna meid veel saatmas kasvataja hool,
homme teiseks koduks saama peab meil kool.

Õpetajad:
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Kiisud (kevad 2009)

Rõõmsat ja edukat
kooliteed teile,
Kiisude ja Sipsikute
lapsed!
Tibutare-pere
Sipsikud (kevad 2010)
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Rubriigis LUUBI ALL tutvume igas Kuldmuna numbris ühe Tibutare töötajaga lähemalt.
Valiku, kellest millises lehenumbris juttu tuleb, otsustas loos.
Seekord on luubi all meie lasteaia kokk MARJE TÕNSIL.

Esiteks meeldib see, et töökoht on kodule
hästi ligidal. Valmistades iga päev erinevaid
toite, ei muutu töö igavaks. Ka üks ja sama
toit võib iga kord maitsta erinevalt. Meeldib
kuulda, kui lastele toit maitseb, et isegi
lapsed, kes on läinud kooli, igatsevad sinu
tehtud toitu.

Marje natuke aega tagasi

Mis on lasteaias töötamise juures kõige
raskem
Raske on tõsta raskeid potte ja üha enam
mõtlen, et koka töö sobib meestele. Mitte
raske, aga kurb on vaadata laste
söömisharjumusi – ei armastata tervislikku
toitu.

Nimi: MARJE TÕNSIL

Sünniaeg, tähtkuju 01.10.1959.a., Kaalud
Kellena Sa Tibutares töötad
Töötan lasteaias kokana
Kaua Sa oled Tibutares töötanud
Töötan Tibutares alates 9.oktoobrist 1981.a.
– seega juba peaaegu 29 aastat. Olen olnud
rühmas õpetaja-abi, olen olnud kasvataja ja
majandusjuhataja.
Kuidas sattusid lasteaeda tööle
Sattusin lasteaeda tööle tänu oma õele, kes
siis juba lasteaias töötas. Kuna tütar Katrin
sai aastaseks ja et saada talle
lasteaiakohta, tulingi õe soovitusel siia tööle.
Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige
enam

Mida pead oluliseks laste toitlustamisel
Väga oluliseks pean tervislikku toitumist,
toidu maitset ja kvaliteeti (eelista kodumaist)
Sinu enda lasteaiakogemus (lapsepõlv)
Minul lasteaiakogemus puudub. Lapsepõlv
möödus koos õe ja vennaga maal looduses
elades, tänu millele põgenen igal vabal
minutil ka praegu Tabasalust maakoju.
Millised on sinu huvid ja hobid
Kas nüüd just hobid, aga mulle meeldib
palju lugeda, ristsõnu ja sudokusid
lahendada, käsitööd teha.
Mida tahad veel endast rääkida
Olen vabaabielus ja mul on tütar Katrin,
kellel on kaks toredat tütart Mariia-Elisabeth
(7aastane) ja Hanna (5aastane), kellele
püüan olla väga hea vanaema.
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Rubriigis „Lapsed arvavad” esitavad õpetajad
lastele küsimusi või vesteldakse kuu teemadel.
Seekord saate lugeda ja vaadata, mida rääkisid
ja kuidas joonistasid Nakside rühma Ekke ja Nora
teemal

MINU EMME
Emme nimi on Ive. Ta värvib küüned ja ripsmed ära, paneb kaelakeed
kaela ja siis vaatab peeglist, kui ilus ta on. Ta paneb isegi teksapüksid
ja musta pluusi kogu aeg selga ja isegi kaelakee mahub sinna ära.
Tööl emme kirjutab paberi peale, kes on hea. Kodus aga loeb ajalehte,
sest ta ei tea, mis seal on. Veel ta koristab ka.
Emmele meeldib salatit süüa ja kohvi juua. Salatis peab hernes ja
tomat olema.
Koos emmega ma mängin peitust, kulli. Mulle meeldib vaadata, kuidas
emme tööd teeb, õde õpib ja Emma mängib nukkudega.
„Meie emme” (Ekke ja Emma Jaanson)
Koos emmega käin ka poes, ma vaatan, mis sinna on pandud.
Veel käime restoranis söömas ja mängimas, sest me sööme kiiresti.
Kodus ei meeldi emmele, et me toa sassi ajame. Emme tahab kangesti Saaremaale minna, aga ei saa, sest meie
peame suuremaks saama.
Emme on mulle kallis, sellepärast ongi mul teda vaja. Ma armastan oma emmet, ta on nii ilus. Emadepäeval kingin
emmele punaseid tulpe ja teen kalli.
Ekke Jaanson
☺☺☺

Emme nimi on Eva Maria. Tal on ilusad juuksed, sellised tagant alt pruunikad ja pealt heledad.
Ta on issist natuke lühem, talle kaelani.
Ta sööb korralikult, vahel isegi üle ja mõnikord panni pealt ka.
Hommikuti käib ta tavaliste riietega ja ilusaks ennast ei meigi. Peole minnes ei ole ta väga ilus
ja siis paneb mingi kleidi selga.
Tööl teeb ta korvpalli-, jalgpalli- ja veel mingitele meestele mingit üritust, veel kirjutab ta artikleid
ja teeb doktoritööd. Kodus teeb ta ka doktoritööd, siis veel koristab, teeb süüa.
Ta toitub salatist, mõnikord sööb kana ja kala ka. Joob vett või veini.
Tal on mõnikord selline tunne, et ei taha kuhugi minna – ta on vist väsinud. Talle meeldib käia
„Minu emme” (Nora Kangro) ujumas, aga ta on selline, et ta vette eriti minna ei taha.
Koos kodus me praktiliselt koristame ja ta mängib klaverit ka mõnikord. Emme minuga eriti ei mängi, ta on õhtuti
väsinud. Koos käime ka laulmas.
Emmet on vaja selleks, kui lapsel on midagi vaja, siis emme tegutseb ühe lapsega ja issi teisega. Emme on
õpetanud mulle pannkookide tegemist näiteks.
Emme on mulle kallis ja sellepärast ma armastan teda. Emadepäeval meisterdan talle midagi, aga mul pole veel
kõike materjali, kingin talle sinilille, lumikellukesi või nurmenukke ja teen kalli-kalli.
Nora Kangro

Lapsesuu
☺☺☺

Liikumistegevuses seisavad lapse viirus, et loendada ära, palju neid
kohal on:
„Üks, kaks, kolm..., kolmteist”. Lapsi on kolmteist.
Nora: „Minu ema saab ka nii vanaks”.
☺☺☺
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Tibutare tüdrukute ansambel Saksa lastelaulude võistlusel
Ajal, mil
Eestimaad
kattis paks
lumi ning
väljas
paukus
pakane,
seadsin
mina
sammud
vanalinna poole, et osa võtta ühest toredast
koolituspäevast. Maja uksel ilutses silt „GoetheInstitut Tallinn“. Majja sisenedes sain kohe aru, et
siin räägitakse palju saksa keelt ning lauldakse
samuti saksa keeles.
Goethe-Institut otsustas korraldada maikuus
saksa lastelaulude võistluse „Lautstark –
Deutschsprachige Superband gesucht!“
(Valjuhäälselt – saksa superansambli otsingul).
Koolituspäeva eesmärk oli eelnevalt tutvustada
saksa keele ja muusikaõpetajatele saksa
lastelaule, et õpetajatel tekiks lauludest ülevaade
ning hiljem oleks kergem laulu valida. Mõned
laulud laulsime koos läbi, tegime nendest
kohapeal ettekanded ning saime ka noodid kaasa.
Koju sõites mõtlesin, et muidugi osalen lastega
sellel võistlusel.
Lauluks valisin toreda, humoorika tekstiga
lastelaulu ülemeelikust konnast ja laulusõbralikest
kaladest: „M – M, sagt der grüne Frosch“ (M – m,
ütles roheline konn“). Kolm kuud õppisime
seitsme tüdrukuga saksakeelseid sõnu ning
susistasime š-sid ja s-sid ja sättisime k-sid ja t-sid
saksa keelele suupäraseks. Lastele meeldis laul
nii väga, et mõne ajaga oli laul selge ning vajas
lihtsalt tekstilist ja esituslikku viimistlust. Üks asi
on laul lihtsalt ette kanda, teine asi teha seda
omapäraselt ning huvitavalt. Mõeldud-tehtud:
selleks jagasin tüdrukud konnadeks ja kaladeks,
leidsin neile sobilikud kostüümid selga ning lisasin

vastavalt tegelaskujule mõne tantsusammugi
juurde.
Õige pea jõudis kätte aeg teha kõigepealt suurel
laval ansambliga proovi ning siis esineda
Rahvusraamatukogu konverentsisaali suurel
laval saalitäie kuulajate ja žürii ees. Tüdrukud
olid suurepärased artistid, kes läksid lavale ning
lausa särasid seal. Ka ansamblipoisid kiitsid
meie tüdrukuid: „Uskumatu, et lasteaiaealiste
lastega sujub lauluproov nii ladusalt ja
professionaalselt!“ Kuna tegemist oli ikkagi
võistlusega,
siis ootasid
lapsed žürii
otsust
ärevusega.
Mina
õpetajana
teadsin, et
olgu žürii
otsus milline
tahes, meie Tibutare lastega olime sellest
üritusest väljunud juba võitjatena – saime
esineda koos ansambliga suurel laval, tundes
sellest suurimat rõõmu! Žürii otsusel saime
auväärse teise koha, mille üle oli meil kõigil hea
meel.
Tublideks laulutüdrukuteks olid Lore Karilaid,
Sandra Riivik, Anett Ermel ja Sandra Pärn
Sipsikute rühmast ning Eleri Klaos, Liisa Leppiko
ja Liisa Hallik Kiisude rühmast.
Kogu üritus pakkus väga positiivseid elamusi nii
mulle kui ka lastele. Siinkohal tänan südamest
lapsevanemaid väga tublide ja toredate laste
ning ääretult sõbraliku, asjaliku ja meeldiva
koostöö eest!
Päikest kõigile!
Muusikaõpetaja Birgit Veemaa

10 numbrit Kuldmuna
Tibutare uudisteleht Kuldmuna on jõudnud esimese
juubelini. Kümnes ilmunud väljaandes on lugeda olnud palju
põnevat tibutarelaste tegemistest.
Uudistelehe esimene number oli õhuke – vaid kaks lehekülge, aga iga numbriga on leht paisunud.
Minult on ka küsitud, et kas enne lehe väljaandmise otsust oli ka hirmu, et keegi sinna midagi ei kirjuta.
Hirmu ei olnud. Mõtlesin, et kui pean ise kirjutama, siis kirjutan. Aga teadsin ka, et kindlasti leidub meie
lasteaias tublisid viljakaid kirjaneitsisid. Minu lootused said kinnitust ning Kuldmuna jätkab.
Tänan südamest kõiki, kes on Kuldmunas oma mõtteid avaldanud
ning seeläbi talletanud suure osa tibutarelaste tegemistest ühe
õppeaasta jooksul!
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18.mail 2010 toimus järjekordne Tibutare lasteaia vanemate rühmade
spordipäev Tabasalu Ühisgümnaasiumi staadionil. Spordipäeva hommikul
olid lapsed juba väga elevil, näitasid oma spordiriideid ja jalanõusid. Maja
oli täis siginat-saginat, ootust ja ärevust. Nii mõnigi laps ei jõudnud ära
oodata, et millal hakatakse juba võistlema minema.
Ilm oli mõnus ja laste tuju hea. Spordipäev algas reipalt ühise võimlemise
ja soojendusega. Kaasa lõid nii koolilapsed-kohtunikud kui ka õpetajad.
Ühine võimlemisring sai päris suur.
Kõik 5-7aastased lapsed andsid oma parima neljal alal: kaugushüppes,
20 meetri jooksus, palliviskes ja 300 m jooksus. Väikestele sportlastele raskel 300 m distantsil aega ei
võetud ning paremaid ei selgitatud; eesmärgiks oli vaid distantsi joostes läbimine. Kes ära väsis, võis ka
kõndida. Peale distantsi läbimist riputati kõigile kaela meie kunstiõpetaja Ave poolt kujundatud medal.
Nii nagu spordipäeva poleks olnud ilma sportijateta, poleks olnud seda toredat päeva ka ilma
kohtuniketa. Tänud Tabasalu Ühisgümnaasiumi 8. klassi neidudele ja Tibutare õpetajatele, kes olid oma
ülesannete kõrgusel.
Osavõtjaid oli rõõmustavalt palju ning sama palju oli ka elamusi ja erinevaid emotsioone. Meie
spordipäeval ei olnud kaotajaid, kõik võitsid hea tuju ja punased põsed. Lisaks sellele jäi igale lapsele
mälestuseks diplom tema tulemustega.

Spordipäeval väärivad äramärkimist parimate tulemustega:
Tüdrukud:
Poisid:
Kaugushüpe
I

Pärn Sandra

2,60

I

Luiga Jarko

2,57

II

Lont Maria

2,50

II

Makejev Martin

2,50

III

Mandre Mariia-Elisabeth 2,44

III

Vetto Markus

2,50

Pallivise
I

Lõssenko Sofi-Kamilla

13,00

I

Viidas Sten Jakob

23,00

II

Pärn Sandra

12,50

II

Treier Andreas

21,00

III

Mäemurd Kristin

12,00

III

Kokk Patrick

19,00

20.m jooks
I

Pärn Sandra

4,11

I

Viidas Sten Jakob

3,82

II

Riivik Sandra

4,17

II

Vända Sven-Julius

4,16

III

Mäemurd Kristin

4,3

III

Luiga Jarko

4,17

Spordipäeva peakorraldaja liikumisõpetaja Anna Sõõrd

Tibutare on TERVIST EDENDAV LASTEAED
26.mail sai meie lasteaia tervisemeeskonna juht Anna Sõõrd järgmise sisuga kirja:
Teie asutuse dokumendid Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitumiseks on
Tervise Arengu Instituudis läbi vaadatud.

Õnnitleme, olete Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku uus liige!
Täname tervisemeeskonda väga põhjaliku tervise tegevuskava koostamise eest!
Soovime edu, tegutsemise rõõmu ja energiat laste ning kõikide töötajate tervise edendamisel/hoidmisel.
Parimate soovidega,
Liana Varava
Tervise Arengu Instituut

5

Tibude matkapäev
Kuna eelmisel
teisipäeval jäi
suuremate laste
spordipäeva
tõttu ära nii
Tibude kui
Piilude rühma
liikumistegevus,
kutsus
liikumisõpetaja Anna meid metsa matkama.
Et esmaspäeval oli väga kole ja vihmane ilm,
siis oli teisipäevase matka toimumise ees ka
väike hirm - kas ikka saame minna? Õnneks aga
ilm soosis meid - päike paistis ning külma ei
tundnud vist küll mitte keegi.
Kõik Tibud said endale selga kollased ning
Piilud oranžid helkurvestid – nendega paistavad
lapsed tänavatel hästi silma. Matkal saime kahel
korral, minnes ja tulles, ületada ka suurt teed.
Metsas nägime ühte haiget puud ja
liikumisõpetaja Anna selgitas lastele, miks
haiged puud tuleb maha raiuda. Haige puu teeb
teised puud ka haigeks.
Veel nägime kahte suurt sipelgapesa. Ka selle
kohta Anna ilmselt midagi rääkis, aga ma ise
olin mõne aeglasema tibuga natukene
kaugemale jäänud ja ei kuulnud. Vahepeal said
lapsed ka näidata, kes on kõige kiirem jooksja ees oli suur seisev veoauto, milleni lapsed võisid
joosta.

Üks suur katsumus oli meie jaoks trepist ülesse
ja alla minemine, aga me saime sellega
suurepäraselt hakkama. Trepist alla minnes
jõudsime allikani. Õpetaja Anna rääkis lastele, et
allikavesi on väga puhas ja hästi külm ning et
vesi tuleb maa seest.
Pärast allikaveega tutvumist läksime treppidest
tagasi ülesse, et piknikuplatsil pinkide peal
natukene oma pisikesi jalakesi puhata. Uuesti
teele asudes sai õpetaja Anna ka oma
sportlikkust meile demonstreerida - mõned
Tibud otsustasid hakata tagasi lasteaia poole
jooksma. Õnneks on õpetaja Anna praegu veel
☺ lastest kiirem ning edasi saime juba kõik koos
jalutada.
Tee peal nägime,
kuidas kraanaga
tõsteti auto kasti
puid. Laste jaoks
oli see küll väga
põnev vaatepilt.
Tagasitulek
möödus rahulikult
ilma mingisuguste
viperdusteta.
Meie matk sai ka fotodele jäädvustatud (pildid
lasteaia kodulehel pildialbumis).
Suur aitäh minu kursusekaaslasele MaarjaLiisale, kes kogu seda seiklust pildistas ning
Annele, kes hoidis Tibudel käest kinni ning aitas
neid treppidest ülesse ja alla.
Kaisa Heinpalu, TPS I kursuse üliõpilane

Teisipäeval 25.mail külastasime Tibutare lasteaeda. Hommikul jõudsime kohale natukene enne seda kui Tibude
rühm sööma hakkas. Meie päev Tibutares mööduski koos Tibude rühmaga. Hommikusöök söödud, mängisid
lapsed ühe mängu. Seejärel sättisime end õueminekuks, et liikumistegevus matkana metsa läbi viia. Lapsed panid
end riidesse, igaüks neist sai endale kollase vesti selga ning asusime teele. Koos Tibude rühmaga liitus meiega ka
Piilude rühm.
Matka käigus said lapsed näha, milline näeb välja sipelgapesa ja kuidas mäe seest vett välja jookseb ehk allikat.
Lapsed olid väga tublid ja pidasid selle tunnise matka väga hästi vastu. Algul suhtusid lapsed meisse natuke
ettevaatlikult, kuid mõne aja möödudes tulid ja võtsid ise meilt käest kinni. Paljud uurisid ja küsisid, kes me oleme
ja mis me siin teeme.
Lasteaeda tagasi jõudes oli lastel veel jaksu ka mängida, rattaga sõita ja ringi joosta.
Anne Kannimäe (tekst) ja Maarja-Liisa Eek (pildid), Kaisa kursusekaaslased

Tibutare tublid võimlejad
Kaks aastat on liikumisõpetaja Anna juhendanud võimlemistrenni, kus
osalevad 5-7aastased tüdrukud. Sel aastal kuuluvad võimlemisrühma
Emma Ettel, Marta Liisa, Anette Loore ja Liisa Kiisudest, Sandra, Emilie
ja Maria Sipsikutest ning Gabriela Mikidest.
Eelmisel aastal osales meie võimlemisrühm Kalevi võimlemispeol. Sel
aastal on lapsed saanud esineda juba lasteaia üritustel, kuid aasta
tähtsaim üritus seisab alles ees.
3.juulil Kalevi Keskstaadionil
II CSIT-i maailmamängude avatseremoonia

PIDU LÄHEB KÄIMA
5000 võimlejat-tantsijat, Tanel Padar & The Sun
TULGE VAATAMA JA TIBUTARELASTELE KAASA ELAMA!
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Neli kaunist kleiti
26. mail kõlas taas Tibutare lasteaia hoovis muusika –
pidasime Tibutare Laulupidu 2010.
Paar päeva enne üritust olin üpris kurb, et kas tõesti sel
aastal ei taha ilmataat meile ilusat kevadilma lubada.
Palusin mõttes ilmavanalt ilusat ilma laulupäevast ning
ta kuulis mind – ilm oli tõesti võrratu.
Laulupidu algas traditsiooniliselt rongkäiguga. Oi seda pikka
Kellel neli kaunist kleiti?
rongi, mis laulumäe poole liikus. Rongkäigus oli kuulda laulu,
U.Leies
trummi põrinat ning „hurraa“ hüüdeid.
Laulumäe veerule jõudes leidis iga rühm endale istumisplatsi,
Kellel neli kaunist kleiti,
et nautida laulupeo kontserti. Enne kontserti süüdati laulupeokellel neli kaunist kleiti?
tuli, millel küll tuul ei lasknud peo lõpuni põleda, kuid ega siis
Nurmel
neli kaunist kleiti,
laulupidu sellepärast pidamata ei jäänud. Laulupidu ootasid
nurmel
neli
kaunist kleiti.
ju nii paljud lapsed – 13 rühma jagu. Lisaks meie lasteaia
Neli
kaunist
kleiti,
lastele olid külla tulnud naaberlasteaiad: Teelahkme,
neli
kaunist
kleiti.
Pangapealse, Rannamõisa, Harkujärve ja Harku lasteaiad.
Lauldi ja tantsiti rühmiti ja koos ning plaksutati sõpradele
Sügis käsib värve kanda,
ja iseendale.
sügis käsib värve kanda.
Millest või kellest lauldi ja tantsiti? Aastaaegadest, sest oli ju
Talv
aga valge lubas anda,
laulupeo teemagi „Neli kaunist
talv
aga
valge lubas anda,
kleiti“ – Aastal neli kaunist
valge
lubas anda,
kleiti. Sügis, Talv, Kevad ja
valge
lubas anda.
Suvi olid ka ise laulupeole
kohale tulnud, et lastele end
Kevad kingib rohelise,
tutvustada ning uhkest peost
kevad kingib rohelise.
osa saada. Lauldi lindude
Suvi kirju, õielise,
toitmisest talvel, kevadesuvi kirju, õielise,
muusikast ning suve soojast
kirju, õielise,
ilmast, tantsiti lindude
kirju õielise.
sügisesest äralennust ja
kevadisest saabumisest, talvisest pannkoogipeost ja suvistest
lilledest. Ühiselt kõlasid tuntud laulud „Põdramaja“, „Juba linnukesed“ ning „Laul sai otsa“ ja tantsiti koos
elevust tekitavat „Ussitantsu“.
Laulupeost osavõtjad said osalemise eest tänukirja ja kommikoti.
Suur aitäh külalislasteaedadele, et leidsite aega tulla meie laulupeole, esineda meile ning laulda ja
tantsida koos meiega!
Suur aitäh abistajatele, tänu kellele see meeldejääv üritus teoks sai!
Kuuldes kolleegidelt sooje ja tunnustavaid sõnu peo kohta, tundsin südames mõnusat värinat ning sain
aru, et see pidu jääb kõigile pikaks ajaks meelde.
Kevad tuli meie lasteaeda lauluga ning samuti võtsime ka Suve lauldes ja tantsides vastu.
Päikselist suve kõigile!
Tibutare muusikaõpetaja Birgit

2011.aasta noorte laulu- ja tantsupeoni „maa ja ilm” on oodata terve aasta.
Sel aastal, 13.juunil

2010 toimub Rakveres

Meeste tantsupidu 2 – Elementaalne
Sümboolsete vastavuste terviklik süsteem oli kord määratud nelja algelemendiga: ÕHK, VESI, TULI ja
MAA. Peo kavas on folkloorsed meestetantsud, tuntud autoritantsud ja selleks peoks loodud uued
tantsud.
Tibutare lasteaeda esindab meeste tantsupeol meie maja ainuke meespere esindaja
remondimees Kaido Sander
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Maikuus toimunust
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lasteaia pikas koridoris ja saalis sai vaadata laste kunstitööde näitust
maikuus olid Tibutares praktikal Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilased – Kiisude rühmas Pirje
Kurvits, kelle juhendajaks oli õpetaja Kaie Kaup ning Tibude rühmas Kaisa Heinpalu, kelle
juhendajaks oli Ene Rannamets
6.mail toimus Tibutare TEEME ÄRA! Tibude korraldatud talgupäeval koristasime meie lasteaia
õueala
7.mail tutvusime Toomas Prantsibeli juhendamisel lindude maailmaga
Mai esimesel kahel nädalal toimusid emadepäeva peod
18.mail toimus Tibutare spordipäev, kus osalesid neli vanemat rühma (Kiisud, Sipsikud, Muumid ja
Mikid) (artiklit loe Kuldmunast)
19.mail esinesid kontserdiga Tabasalu Muusikakooli lapsed
19.mail tutvusid lasteaiaeluga sügisest lasteaeda tulevad lapsi ja nende vanemad
26.mail lõpetasime õppeaasta Tibutare Laulupeoga, mille teemaks „Neli kaunist kleiti” (laulud ja
tantsud aastaaegadest) (artiklit loe Kuldmunast)
26.mail toimunud praktilise tegevuse käigus said meie õpetajaid uusi ideid, kuidas looduslikest ja
jääkmaterjalidest midagi põnevat ja ilusat meisterdada (koolitas Muumide õpetaja Helin Laimets)
Piduliku aktusega 29.mail saatsime kooli Kiisude ja Sipsikute lapsed

ÕNNITLEME
Suvised tegemised
•
•

•

•
•

Suvi on aeg, kus koguda energiat, soojust ja
muljeid, et vastu minna uuele õppe- ja tööaastale
Juunist augustini on tibutarelaste põhiliseks
tegevuseks mängimine, õuesolemine ja
jalutuskäigud loodusesse
Teeme ka kokkuvõtteid – mis läks läinud
õppeaastal hästi ja miks, mis vajab muutmist,
millele järgmisel aastal enam tähelepanu pöörata
Lastevanematel ootame tagasisidet möödunud
õppeaastale elektroonilise küsitlusega
Õpetajad koostavad õppe-kasvatustöö aruannet
ning analüüsivad enda tegemisi-õnnestumisi

7.juuni – GAIDI PAHVERK
28.juuni - AVE PEEBO
12.juuli – HELIN LAIMETS

Suvele vastu

Kaastööd Kuldmuna
augustikuu numbrisse on
oodatud 29.juuliks
e-postiaadressil
metoodik@tibutare.ee
Oodatud jutud, pildid,
teadaanded, laste jutud ja
kunstitööd, töötajate mõtted,
vanemate tagasiside

Viljakat sulejooksu!
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