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Sa loed Tabasalu lasteaed Tibutare uudistelehte.

Emad-isad,
suured ja väiksed tibutarelased!

Tänases lehes
•

Mihklist kuus marti,
mardist kaks katri,
kadrist neli jõulu...
•

Aeg läheb lennates. Suur suvi on veel käes, kuid juba
valmivad viljad ning ega sügis ja talvgi mägede taga
enam ole.

•

Tibutare A-rühm viib novembrikuu lõpul ellu
projekti SEEMNED
Mis ja kuidas täpsemalt toimub, seda hoiame veel
saladuskatte all,

•
•

mida arvavad lapsevanemad
meie tegemistesttoimetamistest – kokkuvõte
lastevanemate
rahuloluküsitlusest
mida põnevat võtsid suured
tibutarelased suvel ette
kuidas läks Tibutare tublidel
tantsutüdrukutel 3.juulil
toimunud võimlemispeolkontsertetendusel „Pidu läheb
käima!“
kus käis enne suvepuhkusele
minekut Mikide rühm
kuidas terviseedendus edeneb?

kuid palume teil koguda

ERINEVAID SEEMNEID
Milliseid? Mida erinevamaid, seda põnevam.

ÕNNITLEME

Lisainfo metoodik@tibutare.ee
3.august – MARIKA KUUSMANN
6.august - RIINA SARV
9.august – PIRET PUUSSAAR
14.august – SILVI TILTS
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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 juhataja asetäitja KAIRE KOLLOM.
Mis on lasteaias töötamise juures kõige raskem
Ma ei ole 6 aasta jooksul kordagi tundnud, et ei taha
hommikul tööle tulla. Tulen iga päev rõõmuga ja
ootuses, mida uut päev toob. Isegi kui vahel on
muresid, negatiivset...
Kuna töötan eelkõige täiskasvanutega, siis kõige
raskem on minu jaoks tajumine, et ei hinnata teise
inimese tööd – väärtus on sageli vaid enda tehtu –
ning kadestatakse-halvustatakse teise saavutusi. See
tekitab jõuetuse tunde ja vahel ka tahtmise käega lüüa.
Kaire oma ema ja 3 õega

Nimi: KAIRE KOLLOM
Sünniaeg, tähtkuju 27.03.1970.a., Jäär
Kellena Sa Tibutares töötad
Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal – pikk
ja lohisev nimi, mille sisuks õppetöö
organiseerimine.
Kaua Sa oled Tibutares töötanud
Töötan Tibutares alates 2.augustist 2004.a. –
seega 6 aastat.
Kuidas sattusid lasteaeda tööle
Lasteaeda sattusin tänu oma lastele ja see ei
olnud Tibutares. Nooremal tütrel oli harjumine
päris keeruline, kuna rühmas vahetusid pidevalt
õpetajad. Koduse emana olin rühmas sageli
lastele seltsiks, et nad uue inimesega harjuda
saaksid ning lõpuks paluti mind ennast rühma
tööle – lastele juba tuttav inimene. Siis läksin ka
lasteaiaõpetajaks õppima. Esimene haridus on
õigusteadus.
Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige enam
Vaheldusrikkus. Töö ei ole üksluine ja igav ning ei
muutu tõenäoliselt kunagi rutiiniks, kuni on ümber
inimesed, kellel jätkub uusi ideid ning tahtmist
need ellu viia.

Mida pead oluliseks töös lastega
Kõigepealt järjekindlust ning piiride olemasolu. Oma
lastele oli(e)n üsna range ema. Samas usaldan neid
ning usun neisse.
Samuti pean oluliseks suhtlemist, oma kogemuste ja
mälestuste jagamist. Minust juba pikemad tütred
räägivad mulle ja minuga siiani väga palju (nii naiivne
ma ei ole, et usuksin, et kõike ☺).
Sinu enda lasteaiakogemus (lapsepõlv)
Minu lapsepõlv möödus Virumaal. Käisin Sõmeru
lasteaias, mis on ehitatud täpselt sama projekti järgi
nagu Tibutaregi. Läksin lasteaeda 6-kuuselt, enne
seda olin 3.elukuust alates üksi kodus, ema käis mind
vahepeal söötmas – aeg lihtsalt oli selline.
Lasteaiamälestused on väga meeldivad – matkad,
üritused, näidendid – tegemist oli rohkelt. Ning ka
õpetajad olid suurepärased. Lasteaia-ajast on ka minu
esimene armastus – tegin pahandustki selle pärast, et
lõunauinaku ajal temaga koos nurgas (küll erinevas)
seista.
Millised on sinu huvid ja hobid
Mulle meeldib lugeda, olen suur kinofänn, naudin
looduses fotoaparaadiga ringi rändamist, lahendan ja
koostan ristsõnu. Mulle meeldib perega lauamänge
mängida ning midagi põnevat koos ette võtta.
Igav ei ole mul kunagi ☺.
Mida tahad veel rääkida
Olen jätkuvalt veendunud, et Tibutare on väga-väga
hea lasteaed. Oluline, et hindaksime ja hoiaksime
seda, mis meil hästi ning koos püüaksime parandamist
vajavaga tegeleda!
Jõudu ja pikka meelt algavaks õppeaastaks!
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Õppeaasta viimane käik
Hans-Mathiase vanemad tegid meile ettepaneku minna lastega loomaaeda. See oli juba päris
ammu ja tookord jäime ootama soojemaid ilmu. Asi läks tõsiseks enne Oskari juures peetavat
lõpupiknikku ja seal siis otsustasime, et nüüd ongi paras aeg tegutseda.
Selgus, et loomaaias on kõik juba kokku lepitud, jäi ainult veel kohale minna.
9.juunil asutasime ennast teele, kaasas väike toidukotike ja rõõmus meel. Nagu meie rühmal
juba tavaks, sõitsime linna liinibussiga. Meil vedas, et bussijuht oli vastutulelik ja vaatamata
ametliku peatuse puudumisele lasi meid loomaaia juures maha.
Piletid käes, suundusime sissepääsu poole, kus ootas meid juba giid Tanja. Otsekohe olid
lapsed tal parves ümber ja jalutuskäik algas.
Esimesena saime teada, et ka loomaaias on loomaarstid ja loomahaigla ning ei puudu ka
lasteaed. Seejärel tutvusime metssigadega ja tuli välja huvitav tõsiasi, et nad ei oska suure
jooksuhoo pealt suunda muuta, seega tuleb vaid paar-kolm pikka sammu kõrvale astuda ning
esialgu oled päästetud. Kui teha sellist mängu õige kaua, siis siga väsib ja inimene jõuab eest
ära minna.
Hüäänid olidki loomalasteaias, vaatlemisel tundusid nad kurjad,
kuid giid selgitas, et tegelikult pole nad tigedamad sugugi kui teised
kiskjad.
Edasi tutvusime lõviperega ja lapsed said teada, et kõik lõvilapsed
sünnivad täppidega, vanusega need kaovad. Kuulasime ka seda, et
lõvilapsed mängivad oma sabaga ja puurisoleva isase sabatuti oli
ta ise mänguhoos ära närinud.
Mõni samm edasi kohtusime hülgeperega, kuid oh üllatust, basseinis polnud vett. Käsil oli
veevahetuse aeg ja meil õnnestus neid loomi hoopis paremini jälgida kui tavaliselt. Siingi
pajatas Tanja palju põnevat. Tuli välja, et hülgeid ei saa dresseerida, sest nad ei allu inimese
käsule. Põnev oli teada saada, et hüljes on kõva sukelduja ja suudab pool tundi vee all olla
vastukaaluks inimesele, kes on võimeline paar minutit hingamata olema.
Vahepeal oli Tanjal meile üllatus. Ta võttis rahakoti vahelt musta traadijupi ja palus lastel seda
katsuda ning arvata, mis see on. Arvamusi oli erinevaid, kuid tuli välja, et olime kõik elevanti
katsunud – see oli elevandi sabajõhv.
Giid rääkis veel, et tal on loomaaias üks tore sõbranna – gorilla – kes armastab õhusuudlusi
talle saata. See tundus uskumatuna, kuid olime kõik selle tunnistajateks ja see oli tõesti
naljakas!
Refrääniks meie jalutuskäigule oli pidev laste jutt kõhutühjusest ja vajadusest kohe praegu
süüa.
Peale mini-loomaaia külastust, kus lapsed said ise kitsedele süüa anda,
jäneseid-tibusid paitada, jõudis kätte aeg piknikukoht leida. Selleks sobis
suurepäraselt kivide perekond, kus iga matkasell otsis endale sobiva koha ja
läks lahti... Enne lahkumist vaatasime platsi üle, et prahti maha ei jääks ja
asusime kodu poole teele.
See oli ikka väga väsitav, sest bussipeatuse jagu tuli lisaks eelnevale veel
jalutada, bussi oodata ja kui see viimaks tuli, ka sinna ära mahtuda.
Õnnelikult taas lasteaias, söödi ja kõik vajusid magama nagu notid. Kindlasti
olid sel korral unefilmi tegelasteks loomaaia loomad.
Suur-suur tänu Hans-Mathiase vanematele, kes selle ettepaneku tegid ja kogu organiseerimise
enda peale võtsid!
Mikide õpetajad Liis Kittus ja Anneli Tammik
Fotod:

www.loomaaed.ee
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Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku III suvekool
Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku
esimene suvekool peeti 2008 Nelijärve
puhkekeskuses ning teine suvekool 2009 „Meie
tervis“ toimus Kääriku Puhke- ja spordikeskuses.
Kolmas suvekool „Koostöö ja
kommunikatsioon“ toimus 10.-11. juunil 2010
Pärnumaal, Jõulumäe
Tervisespordikeskuses kauni looduse keskel.
Üle 140 inimese veetsid Jõulumäel kaks toredat
laagripäeva. Laagri korraldajaks oli Tervise
Arengu Instituut eesotsas proua Liana
Varavaga, keda aitas aktiivne ja elurõõmus
meeskond. Suvekoolis osalesid Tervist
Edendavate Lasteaedade tervisemeeskondade
juhid, koordinaatorid ja paikkondade
tervisedendajad.
Suvekooli toimumist rahastati rahvastiku tervise
arengukava valdkonna „Laste ja noorte tervislik
ja turvaline areng“ vahenditest.
Päevakava oli tihe ja töine. Heideti pilk
senitehtule, mõeldi üheskoos tulevikule ja otsiti
parimaid lahendusi probleemidele. Võrgustiku
liikmed jagasid hea praktika kogemusi teemadel:
• Kuidas meie tunnustame ja väärtustame
inimesi.
• Kas meie koostööpartnerid ja erinevad
huvigrupid teavad, et oleme Tervist Edendav
Lasteaed. Kuidas ja mida me endast räägime?
• Kuidas ja miks meie tervisemeeskond koostas
tervise tegevuskava.
• Kuidas ja miks meie tervisemeeskond viib läbi
tervisealast sisehindamist.
Lõbusaks vahepalaks ettekannetele toimusid
erinevad virgutuspausid nagu: kolonnimassaaž
ja koordinatsiooniharjutused viirus. Lisaks veel
pisut venitus ja sirutusharjutusi ning saalitäis
rahvast oli jälle valmis ettekandeid kuulama ja
küsimusi esitama.
Esimese päeva õhtupoolikul oli osalejatel
võimalus liikuda ja sportida Jõulumäe
suurepärases keskuses ja metsas. Tegime
tutvust disc-golfiga. See uudne spordiala oli
paljudele osavõtjatele esmakordseks
kogemuseks ja tekitas palju elevust. Lendavad
taldrikud ei tahtnud kuidagi korvi maanduda,
vaid lendasid mingeid neile teada olevaid
marsruute mööda. Teine lõbus spordiala oli
võistkondlik „suusatamine“ keset rohelist
Jõulumäe staadionimuru. Tuli välja, et
meeskonnatöö polegi nii lihtne, kui arvata võib.

Soovijad said osaleda veel orienteerumises ja
tegeleda kepikõnni tehnika õppimisega..
Päeva lõpetasime laululaval, kus võrgustiku
liikmetel oli võimalus tuttavaks saada ja trallida.
Õhtul saun
ja juttu
jätkus
kauemaks.
Teisel
päeval oli
varajastel
ärkajatel
võimalik
omandatud
kepikõnni teadmisi kasutada hommikuse
Jõulumäe tervisespordiradadel. Päeva töiseid
tegemisi alustasime heade mõtete jagamisega
neljas erinevas töötoas:
• Tervisealane koostöö ja kommunikatsioon
paikkonnas.
• Tervisealane koostöö ja kommunikatsioon
tervisemeeskonnas.
• Tervisealane kommunikatsioon ja koostöö
lapsevanematega.
• Miks on meie jaoks oluline olla Tervist
Edendav Lasteaed.
Järgnevalt jagunesime meeskondadesse
tegema grupitööd ning päeva lõpetasid
töötubade juhid kokkuvõtete tegemisega.
Ühised mõttetalgud ja hea koostöö teiste TEL
meeskondadega andis võimaluse pidevalt infot
vahetada, panna kokku oma meeskonna
nägemus terviseedendusest ning maailma ka
läbi teiste inimeste silmade näha.
1. juuni 2010 seisuga kuulub TEL võrgustikku
163 lasteaeda, see on umbes 25% lasteaedade
üldarvust. 2010. aastal võeti vastu 11 uut liiget,
nende hulgas Tabasalu lasteaed Tibutare.
Tänud Tervise Arengu Instituudile sisuka
koolituse ning võimaluse eest täiendada oma
teadmisi ja oskusi terviseedendamise ja
tervisekasvatuse valdkonnas, vahetada
kogemusi, leida uusi sõpru ja puhata.
Usun, et kõikidesse osalejatesse süstiti
võrgustiku pisik mis levib lasteaedades ja
nakatab kolleege!
Tabasalu lasteaed Tibutare liikumisõpetaja ja
tervisemeeskonna juht Anna Sõõrd
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Tibutarelaste rattamatk „Tunne oma koduümbrust“
Kevadel
otsustasime
minna
ühisele
rattamatkale. Selle tegid teoks 16 ratturit 19.
juunil ja tutvumiskohaks sai Suurupi poolsaar.
Marsruudi valikul oli suureks abiks Silja Konsa.
Tema käest saime huvitavat materjali Suurupi
tuletornide ja Imperaator Peeter Suure
Merekindluse ajaloo ja rajamise kohta.
Matkarajal oli kaks raskusastet: julgemad läbisid
ekstreemsema osa, mis sisaldas ratta lükkamist
rannaliival, metsarajal puujuurikate ületamist
ning sääskedega võitlemist, lihtsama variandi
korral sai sõita mööda kergliiklusteed. Sõitjaid
jätkus mõlema raja jaoks.
Rattamatkalised
kohtusid
Suurupi alumise ehk puust
tuletorni juures. Lihtsama
matkaraja
valijad
jäid
kahjuks ilma helgiheitja
platvormi nägemisest. Puust
tuletorni ajalugu tutvustas
meile Mati Kohlap. Saime
näha ka tuletorni sisemust.
Tuletorn ehitati 1859. aastal
mererannale
ja restaureeriti 1998. aastal.
Praegu on torn 15 meetrit kõrge ja tema tuli
paistab 11 meremiili kaugusele. Suurupi alumine
tuletorn on puidust neljatahuline tüvipüramiidi
kujuline ja üks väheseid Eestis säilinud puidust
tuletorne.
Nüüd juba ühise matkaseltskonnaga koos
otsisime metsast üles Imperaator Peeter Suure
Merekindluse positsiooni, mis on päris hästi
säilinud. Iga laskepositsiooni juurde kuulub ka
sihtmärgi kauguse määramise torn ja selle
otsimisele suundusimegi. Torn nähtud, oli vaja
leida veel üles Merekindluse kompleksi kuuluv
varjend. Vahepeal põikasime mere äärde, et
näha Ninamaa neemes asuvat tuletornidega
koos töötavat udusireenijaama, mis paigaldati

1898. aastal ja asub ülemisest tuletornist 1,5 km
kaugusel. Suurupi ülemise tuletorni juurde
jõudmiseks tuli läbida pikk ja väsitav tõus
paelavale. Ülemisse tuletorni laskis meid sisse
Kristiina Rasina-Lõhmus ning tutvustas meile
torni ajalugu. Suurupi ülemine tuletorn ehitati
1760. aastal ja on ümmarguse põhilõikega valge
kivitorn. Torni üldkõrgus maapinnast on alates
1951. aastast 22 meetrit ja
ta tuli paistab 22 meremiili
kaugusele. Alumise ja
ülemise
tuletorni
vahekaugus
on
1,2
meremiili ehk 2250 meetrit.
Peale ülemise tuletorni
külastust võtsime suuna
Tabasalu peale. Viimaseks
vaatamisväärsuseks
jäi
Muraste
asulas
olev
metallsõrestikuga väga ilusa vaatega platvorm.
Rattamatk lõppes Mummi trahteris ühise
kehakinnitusega. Matkalised olid väsinud, aga
õnnelikud. Ühiselt läbisime 40 kilomeetrit,
nägime kohti ja objekte, mille olemasolust ei
teadnud paljud midagi, saime külastada
tuletorne, kuhu muidu sisse ei pääse ning saime
erinevatel maastikel sõites testida oma võimeid.
Matka tegid vapralt kaasa ka kaks väikest
lasteaiavilistlast. Nälg kustutatud ja natuke hinge
tõmmatud, väntasime erinevates suundades
asuvate kodude poole.
Suur aitäh Silja Konsale, Merle Hirvlaanele ja
Mati Kohlapile, Helle Karesele ja Kristiina
Rasina-Lõhmusele,
kes
aitasid
meie
rattamatka õnnestumisele kaasa!
Logopeed Aade Rosik

Meest sõnast, härga sarvest
Vanarahvas pidas suureks häbiks, kui „mees“ oma sõnast kinni ei pidanud.
Tibutarelased keerasid aga vanarahva tarkuse pea peale. Suurte
tibutarelaste suviste ürituste planeerimisel haarasime Aade „sõnast“ (ideest)
korraldada jalgrattamatk kohe kinni – võtku siis „sarvest“ ning tehku idee ka
teoks.
Ja kui Aade midagi teeb, siis põhjalikult – pani paika marsruudi, uuris
vaatamisväärsuste ajalugu, võttis ühendust vajalike inimestega, viis läbi
infotunni matkalistele, läbis enne retke koos abikaasa Aaduga kogu
matkaraja lausa 2 korda ning leppis kokku ka ilmataadiga.
Tänu suurepärasele eeltööle õnnestus meie matk ühegi viperuseta ning kõik osalejad olid vaatamata
väsimusele õnnelikud – eneseületuse, eelkõige aga nähtu ja kuuldu üle.
Aade kaasa Aadu, kes meid terve matkatee juhtis ja saatis, jõudis ka kogu ürituse filmilindile jäädvustada.
Suur tänu teile, Aade ja Aadu!
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II CSIT-i maailmamängud Tallinnas
3. juulil käesoleval aastal toimus Tallinnas suur võimlemispidu -kontsertetendus "Pidu läheb käima”, mis
oli rahvusvaheliste amatöörsportlaste maailmamängude avatseremooniaks. Pidu tõi staadionimurule
5600 väikest ja suurt võimlejat ning tantsijat kogu Eestist, vanuses neli kuni 70 aastat. Esmakordselt
toimus pidu live-kontserdina koos ansambliga Tanel Padar & The Sun. Peo pealavastaja ja stsenaariumi
autor oli Märt Agu.
II CSIT-i maailmamängude korraldaja Tallinnas oli Eesti Spordiselts Kalev, kes tähistas peoga ka oma
110. aastapäeva. Maailma spordiseltse ühendav CSIT on lühend prantsuse keelsest nimetusest
Confederation Sportive Internationale du Travail .CSIT liikmeskond ulatub 900 000-ni. Eesti Spordiselts
Kalev on CSIT liige alates 1993. aasta oktoobrist. Mängudel osalesid 26 riigi sportlased. Kaugemad
külalised olid Brasiiliast, Mehhikost ja Kanadast. Järgmised CSIT maailmamängud toimuvad viie aasta
pärast Brasiilias.
Võimlemispeo projektijuhi Lembe Laasi sõnul osalesid kümnes
originaalses võimlemiskavas 355 mudilast, 1724
põhikooliõpilast, 500 gümnasisti ja tudengit, 1205 daami, 160
meest, 280 rahvatantsijat.
Võimlemispeo pealavastaja Märt Agu sõnul pole mitte kunagi
varem nii suur hulk võimlejaid ja tantsijad Eestis rockansambliga
live-muusika saatel üles astunud. Tema soov oli ühendada
massid suureks tervikuks, elava ja ehedana, publiku ja
võimlejate ning tantsijate vahel.
Kavade koostamisel lõi kaasa enam kui 13 võimlemispedagoogi.
Enamik lugusid oli ansambli Tanel Padar & The Sun
repertuaarist, kuid kuulda sai ka teiste loomingut.
3. juulil toimunud õhtusele etendusele eelnes osavõtjate ühine rongkäik Rävala puiesteelt Kalevi
staadionile, kus peale võimlejate osales enam kui 3000 II CSIT-i mängudest osavõtjat.
Tabasalu lasteaia Tibutare väikesed võimlejad osalesid sellisel suurel peol esmakordselt. Treeningud ja
ettevalmistus suurürituseks algasid juba aasta alguses. Suvise ürituse proovipäevad teisipäevast
laupäevani olid pikad ja venisid tihti õhtul kella üheksani välja. Harjutati oma kava, väljakule tulekut,
paariskava suurtega, lõputseremooniat. Kõik proovipäevad tõid endaga kaasa palju uut. Mudilased said
neli päeva kestvate raskete proovidega ning viiendal päeval kahe etendusega suurepäraselt hakkama.
Ilmataat õnnistas meid lauspäikesega kõikidel päevadel, nii et veepudel ja päikesekreem olid meie truud
kaaslased. Suureks abiks ja meeleolu loojateks olid tudengid, kellega lasteaialastel oli üks ühine kava.
Suured sõbrad oskasid teha palavusest ja pikkadest trennipäevadest hoolimata tuju heaks. Lisaks
ühisele kavale „Võta aega”, mille autor ja lavastaja oli Liisa Piisel, esinesid mudilased „Lillelaste” kavaga
(autor ja lavastaja Heili Parras). „Reisilaulu”, mille järgi lapsed võimlesid, esitas Agathe Vega Rahula,
kes sai ise samal ajal kaheksa aastaseks. See mudilaste vägi, kes koos oma värviliste lilledega
staadionile tulvas ja oma värviküllase esitusega nii mõnelgi emal liigutuspisara silma meelitas, oli
vapustav, emotsioonid olid laes.
Õhtune etendus algas ilutulestikuga ning lõppes diskoga kõikidele staadionil viibijatele. Ainult need, kes
staadionil olid, teavad, milline tunne tekkis sellist etendust vaadates ja kui kiirelt möödus poolteist tundi
tantsu ja võimlemise seltsis. See aeg, mis veedeti koos, oli eriline ja kirjeldamatu. Üritus jättis väga
sügava mulje, eriti osalejate viljelevate stiilide rohkus ja mitmekesisus. Samuti laste meeletu energia ja
esinemissoov. Silma jäi nii mõnigi mudilane, kellel pikkust veel pisut alla meetri, aga silmis tuli, mis
vanemaidki tegijaid kadedaks võiks teha.
Väikesed tüdrukud olid väga vaprad ja pidasid suurele
koormusele hästi vastu. Olite tublid!
Tänu lastevanematele, kes paljuks ei pidanud keset suve last
treeningutele sõidutada ja oodata hiliste õhtutundideni, millal
mudilase jälle kätte saab. Suurüritustel osalemine ja töö lastega
on ülimalt loov. Kunagi pole vaja karta, et homne päev püsib
samas rutiinis, mis eilne. Julgustuseks kõikidele lasteaias
liikumisega tegelevatele inimestele tahan öelda, et lapsed
tulevad suurepäraselt toime pikkade ja raskete treeningutega
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ning mitme esinemisega päevas. Seega kutsun üles kõiki lasteaedu osalema võimlemis- ja tantsupidudel
ning loodan, et taoliste ürituste korraldajad pakuvad jätkuvalt võimalusi esinemiseks ka lasteaialastele.
Kuigi Tibutare võimlemisrühma enamus alustab 1. septembrist kooliteed, olen kindel, et tantsupisik on
nendes kõvasti juurdunud ja loodan järgmistel aastatel nendega uuesti kohtuda erinevatel üritustel juba
kooli- ja klubirühmades.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et sellised suurüritused edendavad Eesti tantsuelu tekitades paljudes lastes,
noortes ja lapsevanemates huvi tantsu ja võimlemise vastu.
Tabasalu lasteaed Tibutare liikumisõpetaja ja treener Anna Sõõrd

Üle lahe
Tibutarelaste ideepangast osutusid sel aastal enimsoovituteks
suveüritusteks jalgrattamatk ning reis Naissaarele. Jalgrattamatk
sai teoks juunikuus, reis Naissaarele aga juba puhkuste ning
sellesuvise kuumuse ajal.
6.juulil viis kaater meid Naissaarele, kus ootas ees kastiauto,
millega sõitsime Naissaare külalistemajja. Seal ootas meid giid
Viljar Metsanurm, kes küsimuste ja omapoolsete selgitustega andis
esmase ülevaate Naissaarest. Seejärel ronisime taas autokasti ning sõitsime Villu (giidi nn saarenimi)
juhtimisel saarega tutvumisreisile.
Saime teada, et Naissaar on Eesti suuruselt 6 saar, kuulsime legendi
saare nime saamisloost, sõitsime kohalikul kiirteel, aga ka
kõrvalteedel, kõndisime mööda raudteeliipreid, mida saarel on
ühtekokku 42 km, nägime nõukogudeaegseid meremiinide aluseid
ning nendel paiknevaid miinikesti, seisime restaureeritavas Maarja
kirikus ning jalutasime Naissaare surnuaias.
Taas külalistemajas ootas meid ees soe ja maitsev söök ning mõned
tunnid vaba aega. Selle aja täitsid pannkoogid, äikesetorm ning
külalistemaja lahke pererahvas sauna ja sooja toaga.
Õhtul vaatasime Jaan Tätte etendust „Lendajad“, mis meenutas lihtsal ja humoorikal moel elus olulisi
asju, mis argipäevarutus tihti kaduma kipuvad.
Tagasi mandrile jõudsime reisilaeval „Monica“ alles südaööks.
Siiani oli enamus meist vaadanud Naissaart üle lahe ning mõelnud, mis seal on ja milline ta välja näeb.
Nüüd teame, et seal on ilus ja rahulik killuke Eestimaad...

Suve jooksul toimunust
Kaastööd Kuldmuna
septembrikuu
numbrisse on oodatud
30.augustiks
e-postiaadressil
metoodik@tibutare.ee
Oodatud jutud, pildid,
teadaanded, laste
jutud ja kunstitööd,
töötajate mõtted,
vanemate tagasiside

Viljakat
sulejooksu!

•

•

•
•

juunis ütles meile „head aega“ ja läks väljateenitud puhkust nautima
Sipsikute rühma õpetaja Hille-Reet Kariste. Hille oli Tibutares õpetajaks
lasteaia avamisest alates. Tema käe alt on tulnud palju tublisid
kasvandikke ning tema panus meie lasteaia tegemistesse on olnud
märkimisväärne.
Sipsikute rühma uueks õpetajaks on alates augustikuust Pirje Kurvits.
Pirje on meie lasteaias juba tuttav inimene. Oma õpingute ajal Tallinna
Pedagoogilises Seminaris, mis lõppesid sel kevadel, sooritas ta kõik
praktikad meie majas.
suured tibutarelased võtsid suvel ette kaks ühisüritust – 19.juunil
jalgrattamatk Suurupi poolsaarel ning 6.juulil reis Naissaarele
Tibutare õpetajad omandasid uusi teadmisi suvel toimunud
koolitustel. Koolitusreisil Itaaliasse osales meie Aasta Õpetaja 2010
kandidaat Marika Kuusmann, Eesti Lasteaednike Liidu korraldatud
suvelaagris osales Liis Kittus, Tervist Edendavate Lasteaedade
võrgustiku suvekoolis osales Anna Sõõrd, käsitöö- ja kunstiõpetuse
suvekursuse läbis Ave Peebo, Tiigrihüppe koolitustel IKT ja loovus
lasteaias ning IKT ja suhtlemine lasteaias osales Kaire Kollom.
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Tibutare lastevanemate silmade läbi
Igal kevadel viime läbi lastevanemate rahulolu küsitluse. Sel aastal vastas küsitlusele 68 lapsevanemat.
Mida arvavad meie lasteaia tegemistest-toimetamistest lapsevanemad.
Lasteaiaelus kõige meeldivam sellel aastal
Vanemad tõid välja väga erinevaid valdkondi, mis neile möödunud õppeaasta jooksul kõige suuremat rõõmu
valmistasid. Väga kõrgelt hinnati meie õpetajaid, kes on suhtlemisel meeldivad ning avatud. Oldi rahul, kui
laps tahab lasteaeda minna ning jagab lasteaias kogetut. Kiideti liikumistegevuste rolli suurenemist, erinevaid
korraldatud üritusi ja Tibutare traditsioone. Igas rühmas oli ka lapsevanemaid, kes hindavad oma lapse
arengut.
Ebameeldiv
Alati on ka seda, mis ei õnnestu ning mis on ebameeldiv. Lastevanemate arvates on selleks eelkõige füüsiline
keskkond – amortiseerunud lasteaiahoone, tilkuv lagi, remontivajavad ruumid ning väljaspool lasteaia
lahtioleku aega hoovi peal toimuv. Kurvaks teevad ka lapsi kimbutavad haigused ning laste ja lastevanemate
omavahelised arusaamatused.
Suhted ja koostöö
Laste, lastevanemate ja lasteaia personali vahelisi suhteid hindavad lapsevanemad kõrgelt. Vanemate
arvates teevad õpetajad oma tööd professionaalselt, suhted on rühmas head, korraldatakse rohkelt erinevaid
üritusi ning arvestatakse lastevanemate soovide ning laste vajadustega.
Õppe-kasvatustöö
Lasteaia põhiprotsessi, õppe-kasvatustööd, hindavad lapsevanemad samuti väga kõrgelt. Suurepäraseks
peetakse ka muusika-, kunsti- ja liikumisõpetaja ning logopeedi tehtavat tööd. Enam tähelepanu peame
pöörama lastevanematega suhtlemisele, et anda infot, mida ja miks me teeme ning milliseid õppetegevusi ja
kuidas läbi viime. Rohkemat tähelepanu vajab ka laste individuaalsusega arvestamine.
Õuesõpe
Möödunud õppeaastal oli meie põhieesmärgiks õuesõpe. Uurisime, kus ja milles märkasid lapsevanemad
õuesõppe elluviimist. Nii mõnedki vastused tegid ehk veidi kurvakski, aga samas panid loodetavasti
mõtlema... Vanemate kommentaarid olid, et ei olegi märganud. Kas ei saa vanemad piisavalt infot? Või ei
oska märgata?
Samas oli ka vanemaid, kes leidsid, et lapsed käivad sageli metsas matkamas ja uurivad loodust lasteaia
õuel, et liikumistegevusi toimus palju õues, kusjuures isegi vihmaga, et toimus loeng lastevanematele
õuesõppest, et kodulehel sai vaadata pilte üritustest, kus lapsed matkal, jalutuskäigul või uurimisretkel.
Arenguvestlused
Esimest aastat oli kõikidel lastevanematel võimalus osaleda vestlusel, kus arutleti oma lapse arengu üle.
Lapsevanemad jäid arenguvestluste korralduse ja tulemustega väga rahule. Oli ka üksikuid neid, kelle arvates
ei ole arenguvestlustel mõtet. Meie aga jätkame ning järgmisel aastal peame parendama arenguvestlustest
kokkuvõtete tegemist ning mõtlema läbi, millistel aegadel arenguvestlusi korraldada, et need ka
lastevanematele sobivamad oleksid.
Kuldmuna
Meie uudistelehte loevad lapsevanemad hea meelega. Oli ka neid, kes ei loe lehte ning üks lapsevanem ei
teadnudki uudistelehe olemasolust. Parimaks peeti Kuldmunas rubriike „Luubi all“ ja „Lapsed arvavad“.
Edaspidi loodetakse lehest lisaks lugeda infot plaanitavate tegevuste kohta (see ilmus ka siiani),
refereeringuid uuematest kasvatusalastest raamatutest ning ehk ka nõuandeid kasvatusalaste probleemide
kohta.
Kasvukeskkond, maine
Kokkuvõtlikult võime taas rõõmuga tõdeda – Tibutare lasteaed on väga hea lasteaed. Meil on, mille kallal
tööd teha ja mida paremaks muuta, meil on lapsi ning palju ootab neid ka järjekorras, meil töötavad tublid ja
töökad inimesed ning meie lapsevanemad hindavad kõrgelt meie lasteaeda.
Suur tänu teile, kes te pidasite oluliseks anda tagasisidet tehtud tööle, et muuta edasine veelgi
paremaks!
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