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Sa loed Tabasalu lasteaed Tibutare uudistelehte.

MEIE TIBUTARE
Muusika: B.Veemaa
Sõnad: K.Kollom

Hetke vaid mõni mälestus kestab,
kuid on neid, mida minna ei lasta.
Küllap siis on meil väga neid vaja,
sest nad leiavad aja, külastavad meid taas.

Tibutare on me kodu,
siis kui emme-issi tööl.
Siin me päevad läevad ruttu
mängu-, laulu-, tantsuhoos.

Hetke vaid mõni mälestus kestab,
kuid on neid, mida minna ei lasta.
Küllap siis meie vajame neid,
sest nad tulevad taas, kas Sa ootad või ei.

Refr.
Lasteaed on parim paik,
sest me rõõmsalt üheskoos.
Tibutares, Tibutares,
emme-issi tibud koos.

/O.Arder/

Tänases Kuldmunas on palju mälestusi ja meenutusi
endistest aegadest. Kes tuli tööle otse koolipingist, et
saada lapsele koht; kes suunati osakondade
reorganiseerimiste käigus tööle just Tabasalu
lasteaeda; kes tuli ise ja on jäänud tänaseni. Kes
toonud Tibutaresse oma lapsed ja nüüdseks ka
lapselapsed.
Kõigile meile on Tibutare parim lasteaed.
Palju õnne kõigile, kes Tibutarest hoolivad ja
kalliks peavad!

Tibutares sõpru palju –
suured-väiksed kaaslased.
Ümbritsev ja kaunis loodus
sõbraks saab meil õppides.
Refr.
Kooliaeg kui kätte jõuab,
suureks saanud oleme.
Tibutaret meenutame
ikka soojalt südames.

Lea Treiberg
lapsena Tibutares aastatel 1972-78,
tööl alates 1989,
lapsevanem aastatel 1994-99,
juhataja alates 2001

Refr. (2x)

ÕNNITLEME
9.november - TIBUTARE 40
11.november – ENE MANDRE
Aastal 1978 väljastatud
lasteaia lõputunnistuse
esikaas
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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 lasteaed TIBUTARE.

Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige
enam?
Meeldivad õnnelikud lapsed, lapsevanemad ja
töötajad. Meeldib, kui mind pidupäevadeks
kaunistatakse, kui kõlavad laste rõõmsad
hääled, kui siin lapsed midagi uut ja põnevat
teevad. Iga päev näen midagi uut ning nii
tunnengi ennast alati noorena, kuigi kõrvalt
vaadates võib ka teisiti paista.

Nimi: TABASALU LASTEAED TIBUTARE
Sünniaeg 9.november 1970
Kes sa oled?
Ma olen lasteaed. Maja, kus saavad emadeisade tööl olemise ajal käia paljud lapsed
ning maja, kus töötavad tublid ja tegusad
inimesed.

Mis on sinu töö juures kõige raskem?
Kui minust ei hoolita, kui lõhutakse, lastakse
laguneda. Kurvaks teevad ka riiud ja tülid.
Kurvaks teeb, kui kellelgi tibutarelastest on
mure ning ma ei oska ega saa kuidagi aidata.
Mida pead oluliseks töös lastega (laste
kasvatamisel)?
Oluline on armastus. Mida külvad, seda lõikad.

Kui vana sa oled?
Ma olen 40-aastane. Ühe lasteaia kohta on
see päris korralik vanus – olen näinud
mõndagi, nii häid ja halbu aegu. Minu
esimesed kasvandikud on juba suured
inimesed ning nendegi lapsed on juba
lasteaias käinud.

Sinu parimad meenutused?
40 aasta jooksul on olnud väga erinevaid aegu.
Kogu aeg on aga midagi toimunud ning igav ei
ole kunagi olnud. Tore on, et väga paljud
töötajad on püsinud väga pikka aega. Tore, et
endist viisi tahavad lapsevanemad oma lapsi
siia tuua.
Väikeseid killukesi minu meenutustest saab
vaadata praegu lasteaia koridoris fotonäitusel.
Kas leiad tuttavaid?
Ja nii mõndagi saab minust teada tänasest
Kuldmunast.

Milline on sinu töö?
Minu töö on iga päev rõõmsalt oodata nii
suuri kui väikseid tibutarelasi ning nende
sõpru, rõõmustada nende õnnestumiste üle,
aidata neil muredest üle saada. Olla kogu
aeg siin.

Mida tahad veel rääkida?
Ma loodan väga, et püsin veel kaua, et näen
aina uusi lapsi rõõmsalt tulemas ja siin targaks
saamas ning et suurtel tibutarelastel jätkub
jõudu ja tahtmist oma tööd armastusega teha.
Palju õnne meile kõigile!
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TIBUTARE AJALUGU ARVUDES JA FAKTIDES
Lasteaia juhatajad
Riina KUUSK alates 9.11.1970
Maria MULLO juuli 1971- mai 1976
Juta MAURER mai 1976 – mai 1979
Maie KOLDE oktoober 1979 – august 2001
Lea TREIBERG alates august 2001
Rühmad
1970-72
1972-76
1976-81
Alates 1981

2 rühma
3 rühma
6 rühma
8 rühma

Lapsed
Umbes-täpselt (taastatud nimekirjade põhjal) on
lasteaia lõpetanud kokku 1351 last.
Esimesel kevadel (1971) läks kooli 3 last.
Kõige rohke lõpetajaid oli 1986.aasta kevadsuvel (kooli läksid nii 6- kui 7-aastased).
Tibutare vilistlased, kes praegu lasteaias
töötavad
Piret PUUSSAAR (Piilude rühma õpetaja-abi) –
3.lend (1973)
Külli JÄRVETSON (üldruumide koristaja) –
7.lend (1977)
Lea TREIBERG (juhataja) – 8.lend (1978)
Vaima VALNER (Krõllide rühma õpetaja-abi) –
11.lend (1981)
Gaidi PAHVERK (Krõllide rühma õpetaja) –
13.lend (1983)
Katrin MÄELT (koka-abi) – 17.lend (1987)

Kõige kauem Tibutares töötanud
Hille-Reet Kariste 16.10.1970-21.07.2010
Staažikaimad Tibutare töötajad
Annely Kübarsepp (alates 1972)
Vaike Aksberg (alates 1976)
Marju Kuusmaa (alates 1976)
Sirje Reinla (alates 1976)
Marika Kuusmann (alates 1978)
Lii Laineste (alates 1978)
Marje Tõnsil (alates 1978)
Kunstiõpetaja
Ave Peebo (alates 1988)
Liikumisõpetajad
Marju KUUSMAA
Anna SÕÕRD (alates august 2008)
Muusikaõpetajad
Vello Vulpak
Thea Nurk
Sirje Loit
Talvi Salmus
Marju Kuusmaa
Aarne Haasmaa
Lenne Mitt
Külli Kreegi
Margarita Raun
Ülle Vilpuu
Pille Ehelaid
Birgit Veemaa (alates 1999)
Logopeedid
Liina Samm
Aade Rosik (alates 2000)

Emad-tütred-õed Tibutares
Mikide õpetajad Anneli Tammik ja Liis
Kittus on ema ja tütar
Nakside õpetaja Sirje Reinla ja kokk
Marje Tõnsil on õed
Kokk Marje Tõnsil ja koka-abi Katrin
Mäelt on ema ja tütar
Piilude ja Tibude õpetaja-abid Piret ja
Pille Puussaar on õed
Metoodik (õppealajuhataja)
Maaja MÄND aprill 1976 –
veebruar 2000
Kaire KOLLOM alates august 2004

Tibutare kollektiiv 70ndate lõpus. Pildil praegustest
Tibutare töötajatest Annely Kübarsepp (viimane rida vasakult
teine), Sirje Reinla (viimane rida keskel), Lii Laineste (viimane
rida paremalt teine), Marju Kuusmaa (keskmine rida vasakult
kolmas) ja Vaike Aksberg (keskmine rida paremalt esimene)
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KILLUKESI TABASALU LASTEAED
TIBUTARE AJALOOST
Lasteaia avamise-ehitamise tingis tollase Ranna
sovhoosi kiire areng.
Ranna sovhoosi lasteaed valmis 1970.a
oktoobripühadeks kaherühmalisena.
1978. aastal korraldatud nimekonkursi
tulemusena sai lasteaia nimeks Tibutare.
1971.a sügisel läks kooli 3 last, kusjuures koolis
käidi Tallinnas.
Lasteaial on olnud palju ülesandeid lisaks
õppe-kasvatustööle, mis on alati toimunud
Haridusministeeriumi õppekavade alusel.
Kohe algusest peale on tulnud meil asendada
Tibutare peauks 70ndatel
ema-isa, õde-venda ,sest lasteaed oli ööpäevane
kuni 1986 aastani. Üsna raske oli lapsi rahustada ja
neile selgitada, miks ema vaatab aknast, lehvitab ning tema peab võõra inimesega leppima. See oli
suur kingitus laste elus, kui sovhoosi buss hakkas osakondade lapsi igal õhtul kodudesse vedama
ning kohalikud lapsed pidid õhtul oma koju minema.
Kuna Ranna sovhoos oli edukas majand, käis külalisi ja kontrolle nii ligidalt kui kaugelt. Tol ajal
muidugi Nõukogude Liidu piires. Üsna sagedased olid Moskva kontrollid, kellel olid omad nõudmised.
Pidev probleem tekkis Lenini pildi puudumise või valesse kohta riputamise pärast. Tänu sellele
probleemile nõustus tollane sovhoosi direktor tellima lasteaiale mööbli, kus saali kapil oli spetsiaalne
koht Lenini kuju paigutamiseks. Õnneks kapid me saime, kuid Lenini büst jäi tegemata. Kapid on
lasteaias alles siiani...
Igal aastal toimus sotsialistlik võistlus ka lasteaedadele. Kuna meie valmisolek tänu pidevatele
külalistele oli pidevalt nr.1, olid meie sotsialistliku võistluse tulemused kõrged, mida tõestavad igal
aastal jagatud au- ja tänukirjad tehtud töö eest.
Sotsvõistluse käigus toimus meil suur
nukunurkade ehitamine koos lastevanematega.
Nukunurgad said ilusad ja praktilised.
Aastaid oleme olnud Tallinna Pedagoogilise
Instituudi (nüüdne Tallinna Ülikool) baasmaja, mis
tähendas taas külalisi ja tudengitest praktikante
(vist 1978 aastast). Hiljem lisandus veel Tallinna
Pedagoogilise Kooli (praegune Tallinna
Pedagoogiline Seminar) õpilaste praktikabaasiks
olemine. Need suhted kestavad tänaseni
vaatamata koolide ja õppe-kasvatustöö sisu
muutusele.
See tegevus on olnud võimalik ainult tänu lasteaia personali tublidusele, teotahtele ja soovile olla
pidevalt kursis uuendustega õppe-kasvatustöö vallas.
Lasteaia soodne asukoht ja tihe koostöö lastevanematega võimaldas aastaid lasteaias tegutseda
lastevanemate kohvik-klubil. Õhtuid sisustasid tunnustatud pedagoogid-psühholoogid, palju reisinud
reisimehed ja vestluse lõppedes mängis Ranna sovhoosi klubi orkester tantsuks. Lasteaia personal
küpsetas saiakesi, keetis kohvi ja müüs isegi pisut napsukest meie improviseeritud puhvetis. Alguses
toimusid õhtud lasteaia saalis, hiljem kasvas sellest välja Ranna klubis tegutsev „Pereklubi”.
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Esimesed „Missid ja Misterid” valiti lasteaia organiseeritud „Sitsiballidel”, mis olid meelelahutusõhtud
algselt lastevanematele, hiljem kogu sovhoosi rahvale.
Õppeaasta lõpetamiseks hakkasime korraldama vabaõhu kontserte esialgu lasteaia hoovil, hiljem
juba asulavahelistel muruplatsidel. Esinesid Tibutare laulu-ja tantsulapsed ning võimlejad. Hiljem
osalesime Tabasalu päevade korraldamisel.
1985.aastal käisid kooliminejate rühmad Tallinnas Üldlaulupeol. Samal aastal oli Keilas Harjumaa
Laulu ja tantsupidu, kus esinesid meie võimlejad-lapsed. Pidevalt on osa võetud laste tööde
näitustest küll Harjumaal kui ka vabariiklikel lastetööde näitustel.
1990-ndate aastate algus tõi
kaasa uued hooled. Lasteaiast
sai kogu asulale kiriku kaudu
Soomest tuleva humanitaarabi
jagamise koht. Aitasime jagada
nii riide- kui toiduabi. Täna on
veider mõelda, kui aplad olid
inimesed muidu saamise vastu.
Kotti aeti kõik, mis pihku sattus,
olenemata sellest, kas seda
vaja läks või mitte. Seda oli kurb
Tibutare 6-rühmalisena
vaadata ning lahenduse tõi
väheste hindade panemine esemetele. Tänaseks on kiriku humanitaarabi müük vähepopulaarne.
On säilinud koolieelses eas laste pikad nimekirjad, mille alusel meie pidime jagama 1992. aastal veel
Harku külanõukogu kaudu jagatavat toiduabi – jahu ja suhkrut.
Kogu abi toodi kohale suurtes kottides, mis tuli meil kilostesse pakkidesse kaaluda ja allkirja vastu
ära jagada. Samas oli ka oma personali abistamiseks võimalik tellida kohalikust Ranna
linnukasvatusest kana, kanamaksa, kanarasva, mune. Meie majandusjuhataja Valve tellis
linnukasvatusest kogused ära ja tarisime tellitu lasteaeda jagamiseks. Kogu see tegevus ei tundunud
koormana, vaid oma missiooni täitmisena.
1993.aasta 1.jaanuarist sai lasteaia omanikuks Harku vald. Algas tihe suhtlemine kolleegidega
Soome Vabariigist. Tibutaret külastasid Leppänveden perepäevahoiu töötajad, mitmed Helsingi
lasteaednike grupid. Tallinna Pedagoogilise Seminari kaudu käisid mitmed pedagoogikateaduse ja
õpetamisega tegelevate inimeste grupid. Lohja Sotsiaaltöö Koolituskeskusega tekkis koostöö
vastastikku huvitaval tasemel. Koolituskeskus saatis Tibutaresse nädalasele praktikale 5 õpilast. See
oli meile huvitav kogemus, kuna saime hinnangu meie haridussüsteemivälistelt inimestelt. Praktikaga
jäeti rahule. Vastutasuks saatis kool meile kolmepäevase küllakutse seitsmele Tibutare töötajale.
Reis oli meeldejääv.
Harku valla haridusnõunik organiseeris Rantasalmi valla lasteaednikega vastastikused suhted, mille
käigus Tibutare lasteaed korraldas õppepäeva Rantasalmi kolleegidele. Päev oli asjalik ja samas
lõbus ning lõppes piknikuga mererannas. Õppepäeva viisid läbi Tibutare vanemõpetajad. Rantasalmi
vald kutsus meilt 8 inimest 3 päevaks vastukülaskäigule. Nägime mitmeid lastehoiu võimalusi,
kaunist loodust ja saime suhelda lõbusate kolleegidega.
Harku valla sõprusvalla, Eura valla kolleegid on mitmel korral külastanud ka meie lasteaeda. Kaks
Tibutare töötajat said kursuste raames nädalase vaatlus- praktika Eura valla lastehoiuga tutvumiseks,
mis oli samuti meeldejääv.
Tibutare saalis on kõlanud väga akadeemiline koorimuusika kui majutasime 1998. aasta juulisaugustis Vox Europae koori, kes oli kontserttuuril Eestis.
Soome-Eesti Laulupeo ajal ööbis Tibutares Eura valla meeskoor.
Maie Kolde
Tibutare juhataja 1976-2001
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MÕNED KILLUD TIBUTARE-PÄEVILT
Kui 1976. aastal lõpetasin tollase Tallinna E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi, ei
saanud enamus lõpetajaid ise töökohta valida. Minul vedas – olin juba õppimise ajal töötanud
suvel asendajana ning viimase kursuse kevadsemestril juba poole kohaga tollase Ranna
sovhoosi lastepäevakodus. Rikas Ranna sovhoos just laiendas lasteaeda ning lisaks juhatajale
oli juba tol ajal võimalus tööle võtta sisuliselt praeguse õppealajuhataja ülesandeid täitev
töötaja. Tollal oli ametinimetuseks algul pedagoog, siis kasvataja-metoodik. Sellel ametipostil
töötasin 24 aastat.
Lasteaed oli siis veel nooruke – ainult 5-aastane. Töötajad olid kõik samuti noored – enamus
alla 30, staažikamad pisut üle 30-ne. Mina olin väge ja oma arust tarkust täis - ikkagi kahe kooli
erialane haridus ja kõrgharitud ka veel (tollal oli enamus lasteaednikke kesk-eri haridusega).
Praegu tagasi vaadates võin eneseirooniaga meenutada, kui korralikult ja tähtsalt ma aina
kasvatajate plaane lugesin ja neid kinnitasin. Ise ei olnud sugugi teistest targem, aga parandusi
muudkui tegin – vedasin programmist järge ja uurisin oma loengukonspekte (et kuidas on õige).
Ju ma nii väga ei õiendanud (vist ei julgenud), sest sain õpetajatega väga hästi läbi. Me tegime
koos plaane, arutasime, kuidas üht või teist asja paremini teha. Iga päev sai laste lõunauinaku
ajal kuskil rühmas midagi uut, põnevat, plaanitud, vahel probleemidele lahendusi leitud,
raskustest üle saadud. Need lõunased vestlused rühmaõpetajatega olid nagu omamoodi
arenguvestlused. Mulle meeldis osaleda rühmade tegevuses, aidata kaasa erinevate
ettevõtmise õnnestumisse – olgu need vanavanemate õhtud, päkapikkude otsimised Tabasalu
metsas, orienteerumismatkad, piknikud, rahvakalendri tähtpäevade tähistamised.
Tööle kutsus mind lasteaia esimene juhataja Maria Mullo, aga kui tööle asusin, oli juhataja Juta
Maurer. Kõige kauem töötasin koos kolmanda juhataja Maie Koldega.
Juhataja Juta pakatas ideedest – vahel tuli teda maa peale tuua, et kas me kõike seda jaksame
ja jõuame. Toimusid suured nukumööbli ja omavalmistatud nukkude konkursid, näitused.
Iseloomulik oli, et väga palju tehti ise valmis – meisterdasid nii lasteaia töötajad kui emad ja
isad.
Juhataja Maie oli tasakaalukas, kahe jalaga maa peal. Meelde on jäänud Maiega arutamised,
kuidas ja mille pärast ühe või teise rühma meeskonda kiita, innustada. Enamasti oli rühmade
meeskondade kohta kerge midagi esile tõstmist väärivat leida, aga vahel mõne rühma kohta
andis nuputada. Olime alati seda meelt, et igaühe kohta peab midagi head leidma. Kui ei leia,
siis küllap pole me ka ise oma tööd hästi teinud, et ei tea, mis kellelgi on hästi läinud.
Tollased õpetajad (paljud töötavad praegugi Tibutares) olid väga tublid, entusiastlikud ja oma
tööle pühendunud. Sageli võtsid õpetajad lastega ette õppekäike laste silmaringi avardamiseks
– saime sõita ka kaugemale, sest oli võimalus igal ajal kasutada Ranna sovhoosi bussi. Suvel
(siis lasteaed suviti kinni ei olnud, kollektiivpuhkust tollal ei saanud lubada) käisime lastega isegi
Klooga rannas.
Noorte ja hakkajate inimestena olime aktiivsed osalema ühiskondlikus elus. Enamus lasteaia
töötajaid osalesid tollase Ranna sovhoosi klubi taidlusringides – rahvatantsus, kooris,
ansamblis, tegid sporti, osalesime oma võistkonnaga mälumängu turniirides, õpetajad
juhendasid lasteringe. Lasteaia ja sovhoosi klubi koostööna said alguse Tabasalu päevad, mis
sellel suvel uues vormis käima lükati. Mitmed õpetajad aitasid kaasa Tabasalu Big Bandi, millest
nüüd on kasvanud Tabasalu Jazz, korraldamisel. Ranna sovhoosi töötajate hulgas olid väga
populaarsed Sitsiballid, mida korraldasid jällegi lasteaed ja klubi koostöös. Muusikaõpetaja Talvi
Salmuse juhendatud lasteansambel käis väga palju esinemas ka väljaspool Tabasalu. Õpetaja
Marju Kuusmaa ja minu juhendamisel osalesid lasteaia rahvatantsurühm laulu ja tantsupeol.
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Muusikaõpetajad Talvi Salmus, Külli Kreegi ja Margarita Raun olid kõik oma ala profid.
Meeldejäävad on erinevad peod lasteaias – need olid alati lavastusliku elemendiga, põneva
stsenaariumiga, kus kõik töötajad (kaasa arvatud juhatajad) olid tegelased. Pidude
ettevalmistamises osalesid kõik. Meelde on jäänud suured dekoratsioonide maalimised saali
põrandal, kus Talvi joonistas figuurid ette, kunstiliselt vähemandekamad värvisid suuri pindu ja
lõpuks maalis Talvi detailid. Ka öövalves olijad olid haaratud – nad lõikasid-kleepisid-voltisidõmblesid küll peakatteid, küll kostüüme. Lapsevanemate ja lasteaiatöötajate koostöös valmisid
rahvariided.
Kogemuste kasvades ütlesid mitmed Tibutare õpetajad sõna sekka ka eesti alushariduses.
Õpetajad Sirje Reinla ja Tiina Kauk koostasid eelmise õppekava juurde matemaatika-alase
materjali ja Marika Kuusmann materjali koostööst lastevanematega. Oma kogemustest on
kirjutanud Tea ja Toimetajas, esinenud õpetajate täienduskoolitustel Marju Kuusmaa, Helin
Laimets, Marika Kuusmann, Ave Peebo, Sirje Reinla, Hille-Reet Kariste. Kunstiõpetaja Ave
Peebo juhendatud töödest on igal aastal TPS-is mitu näitust. Pole vist ühtegi õpetajat, kes
poleks tutvustanud oma praktilist tõõd TPS üliõpilastele ja täienduskoolituste kursuslastele.
Olen ikka Tibutare tööde ja tegemistega end kursis hoidnud. Ilma selleta ei saagi, sest töötan
Tallinna Pedagoogilise Seminaris, kus koolitatakse kõrgharidusega lasteaiaõpetajaid.
Tibutaresse on alati väga kindel üliõpilasi praktikale saata – võib olla rahulik, sest neid
juhendatakse väga hästi. Järjekordsed praktikandid tulevad Tibutaresse juba 22. novembril.
Maaja Mänd
Tabasalu lasteaed Tibutare metoodik aastatel 1976-2000

Tibutare kuus viimast
Olen olnud Tibutares 6 aastat. Mida hindan Tibutares, millest tunnen rõõmu?
Tibutares töötab väga töökas, kogemustega ning võimekas kollektiiv. Tänu sellele on võimalikud ka
erinevad ettevõtmised nii lastele, lastevanematele kui ka töötajaile endile.
Läbi aastate on kujunenud välja rida traditsioonilisi üritusi.
Igal aastal toimuvad ülemajalised matkapäevad, kus lisaks looduses liikumisele on alati õpitud midagi
uut ja huvitavat. Traditsiooniliseks on kujunenud jõululaat, millele kaks aastat tagasi lisandus
jõulukohvik. Jõululaada algatas Tibude rühm, kes kolmel järjestikusel aastal jõululaata ka korraldas.
Meeldejäävad on olnud õpetajate etendused „Pannkook“, „Tare-tareke“, „Jussikese 7 sõpra“ ja
„Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“. Esimese etenduse lavastas näidendi „Kakuke“ ainetel Piilude
õpetaja Marika Kuusmann ning nüüd on igal aastal uuel rühmal võimalus oma võimeid proovida.
Õppeaasta lõpetab Tibutare Laulupidu, mille idee aluspanijaks oli Krõllide rühm. Tibutare Laulupidu on
aina kasvanud ning viimastel aastatel oleme kutsunud osalema ka valla teisi lasteaedu.
Igal õppeaastal toimub meisterdamisõhtu, kus laste ja vanemate kätetöös valmib midagi kaunist –
jõulukaunistused rühma, oma rühma raamat, erinevad pillid, käpik- ja näpunukud. Sel aastal ootab
ees meisterdamine seemnetest.
Igal hooajal toimuvad erinevad üritused personalile – võimalusi on olnud matkata, kontserti kuulata,
teatrietendusi vaadata, jalgrattaga ja laevaga sõita, ujuda ja muudki põnevat teha. Rõõmu teeb, kui
võimalustest kinni haaratakse ning ka ise erinevaid mõtteid välja käiakse.
Rõõmu teeb minu kauaaegse unistuse täitumine – ilmub Tibutare uudisteleht Kuldmuna.
Tõestuseks Tibutares tehtava töö kõrgest tasemest on sagedased võimalused näidata oma oskusi ja
jagada oma kogemusi eriala õppuritele nii taseme- kui täiendkoolituse raames. TPS üliõpilased
ootavad rõõmuga, et saaks meie lasteaeda praktikale.
Need on vaid killud viimaste aastate tegemistest, sest igasse päeva jätkub midagi. Kindel on see, et
Tibutare on suurepärane lasteaed. Olen õnnelik, et mul on võimalus sellest osa saada.
Palju õnne, Tibutare ja tibutarelased!
Kaire Kollom
õppealajuhataja
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Direktor Lea TREIBERG
Õppealajuhataja Kaire KOLLOM
Majandusjuhataja Mare RENNIG
Kunstiõpetaja Ave PEEBO
Liikumisõpetaja Anna SÕÕRD
Muusikaõpetaja Birgit VEEMAA
Logopeed Aade ROSIK

8 rühma
168 last
37 töötajat
22 pedagoogi

KRÕLLID

Gaidi PAHVERK
Kertu NOORLIND
Õpetaja-abi Vaima VALNER
Õpetajad

TIBUD

KIISUD
Vaike AKSBERG
Ene RANNAMETS
Õpetaja-abi Pille PUUSSAAR
Õpetajad

PIILUD
Kaie KAUP
Joy MARTINSON
Õpetaja-abi Leili MIHHAILOV
Õpetajad

Õpetajad Marika KUUSMANN
Lea LUUKAS
Õpetaja-abi Piret PUUSSAAR

MIKID

SIPSIKUD
MUUMID
Meelika KIHVA
Pirje KURVITS
Õpetaja-abi Silvi TILTS

Anneli TAMMIK
Liis KITTUS
Õpetaja-abi Marianne VILLEMS
Õpetajad

Õpetajad

Kokk Marje TÕNSIL
Kokk Riina SARV
Koka-abi Katrin MÄELT
Majahoidja Mari KARIK
Koristaja Külli JÄRVETSON
Remondimees Kaido SANDER

Marju KUUSMAA
Helin LAIMETS
Õpetaja-abi Ene MANDRE
Õpetajad

NAKSID

Õpetajad Annely KÜBARSEPP

Sirje REINLA
Õpetaja-abi Lii LAINESTE

Minu arvates on Tibutare lasteaed parim ja seda inimeste poolest, kes siin tegutsevad.
Ehkki olen töötanud Tibutares vaid kolm kuud, olles lasteaia uusim õpetaja, võin öelda, et see on koht, kus
kõiki alati sooja südamega vastu võetakse. Siinsed inimesed on aidanud mul kohaneda kõige uuega ning
toime tulla noorele õpetajale omaste muredega.
Soovin tänu avaldada Sipsikutele Meelikale ja Silvile, kes on mind soojalt vastu võtnud. Suur aitäh
särasilmsetele praktikajuhendajatele, kes on mulle ääretult palju tarkust andnud ning väga tänan Lead ja
Kairet, kes olenemata minu pidevatest naljakatest küsimustest on olnud alati abivalmis ja toetavad.
Kui lasteaed kokku hoiab ning üksteisele tänusõnu jagab, näidates, et siinsed inimesed teevad oma tööd
hästi, püsib Tibutare veel kaua-kaua aega hea ja armsana.
Palju säravat õnne Tibutare lasteaiale!
Sipsikute rühma õpetaja Pirje
8 :)

TIBUTARE
LEIA PEIDETUD SÕNAD TÄHESEGADIKUST
ÜLES. KUI OLED KÕIK SÕNAD ÜLES LEIDNUD,
SAAD ÜLEJÄÄNUD TÄHTEDEST KOKKU
LUGEDA LAHENDUSE.

Mihklist kuus marti,
mardist kaks katri,
kadrist neli jõulu...
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LASTEAED TIBUTARE TABASALU
NOVEMBER SÜNNIPÄEV KUNST
KASVAMINE ÕPPIMINE ÕPETAJA
LAPSED SÕBRAD MÄNGUD
TANTSUD SPORT LOODUS

SEEMNEPROJEKT
Mis ja kus toimub? Mida tegema
hakkame?
22.novembril tooge kõik kogutud
seemned oma rühma. Teeme ühise
NÄITUSE erinevatest seemnetest
lasteaia koridori.
25.novembril kell 16.30 – 18.00

MEISTERDAMISÕHTU,
kus saab meisterdada erinevaid asju,
kasutades seemneid.
Meisterdatud esemetest teeme
NÄITUSE lasteaia koridori.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Uut, huvitavat & olulist
•

Eestis alustas ilmumist Skandinaavia maade menukaim ajakiri „Imeline Teadus“. Esimene
number on juba müügil ja seal on rohkelt põnevat lugemist. See on ajakiri kõikidele
teadmishimulistele ja uudishimulikele. Kuidas sageli vaevab Sind notseebo ja kas vajad
platseebot? Uuri rohkemat http://www.imelineteadus.ee/

°°°°°
•

11.-13.novembrini toimub Saku Suurhallis Mardilaat. Mardilaat on Eesti käsitöö laulupidu,
ütleb mardilaada koduleht (http://www.folkart.ee/mardilaat).

°°°°°
•

Kirjastuselt Pegasus on ilmunud raamat „Isa on ilmasammas“, mis koondab endas väärt
mõtteid isadusest ja isadest, mis kogutud Eesti isadelt. Pühapäeval, 14.novembril on
isadepäev. Nakside rühma laste mõtteid isadest lugege Kuldmuna 14 leheküljelt.

°°°°°
•

Firmalt „Tactic“ on ilmunud uusi harivaid mänge. Põnev lauamäng, mida loova lähenemise ja
reeglite muutmisega saab kasutada ka koolieelikutega, on „A-st Ü-ni“. Uuri rohkemat
http://www.apollo.ee/product.php/4808187
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Ükskord meie väike kiisu,
triibuline Miisu,
ajas lõngakera taga
nii et püsti oli saba.
Aga siis, oh seda kassi,
lõngakera läks tal sassi.

„Triibuline kiisu
koos lõngakeraga“
Kaspar Pihor, 3aastane

Pirje Kurvits

Täname Piilude rühma
15.septembril külastasid Tibutaret tulevased
lasteaednikud Saksamaalt. Siin on nende
tagasiside külaskäigule.
Saksamaa Sophie Scholl Berufskollegi õpilased ja
õpetajad soovivad tänada Tibutare lasteaeda sooja
vastuvõtu ja toreda ennelõuna eest lasteaias.
Külalised nautisid toredaid tunde lasteaias ja neile jäi
meelde ainult head ja vahvad tegevused ja soe
õhkkond, lapsemeelne keskkond.
Suurim erinevus on võrreldes Saksamaa
lasteaedadega see, et meil tehakse väga palju
sisulist tööd. Saksamaal on see paraku veidi teisiti.
Meil ei ole lasteaed pelgalt koht, kuhu laps tuuakse
ja õhtul ära viiakse ja vahepeal keegi tädi neid ainult
jälgib ja ohjas hoiab. Eestimaal on lasteaiad midagi
väga toredat ja külalised said palju mõtteid oma
edaspidiseks tööks lastega.
Meeldiv oli ka see, et terve hulk lapsi huviga kuulas
ja ei olnud probleeme suurt gruppi lapsi tegevusse
haarata. Võileivanäitus oli ka muidugi super ja
tegevus saalis paljudele tõeline nauding.
Võimlemistund õues oli nagu rosin saia peal. Midagi
sellist toredat polnud nad iial näinud.

lapsevanemat
Sten Luik`e
firmast Overall Eesti AS,
kelle kaasabil said rühmad
sünnipäevakingiks fotoaparaadid.
Tibutare pere

Lasteaia sünnipäevaks sai
valmis komplekt uusi
rahvarõivaid Keila kihelkonna
kangast.
Täname, Liina Taal!
(firma NorthShip OÜ)

Nad mõistavad, miks lapsed tahavad Tibutare
lasteaias käia. Nad said ka aru, kui palju aega ja
vaeva nõuab tõeline pühendumine tööks lastega
pedagoogina.
Aitäh kõigile, kes sellel toredal päeval sakslastega
tegelesid. Eriline tänu Annale!
Jõudu ja jaksu edaspidiseks!
Tervitades
Krista Savitsch
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KOHTUMINE METSAGA
Ühel päikesepaistelisel sügishommikul täitus
Tibutare ees seisev buss kirgastes vestides
särasilmsete lastega. Need olid vanad sõbrad
Mikid ja Muumid, kes võtsid suuna Muraste
Looduskooli poole, et ühiselt minna
metsasaladusi avastama.
Peagi liitus seltskonnaga veel mõnus
Metsamemm oma abilisega, kes oskasid elu
metsas lastele põnevalt ja arusaadavalt
selgitada.
Kohe teekonna alguses pidi igaüks endale uue
perekonnanime mõtlema ,mis oleks leitud
meie ümbert loodusest. See ei olnudki nii
lihtne, kui arvata võis. Nii mõnigi laps pidi tükk
aega mõtlema, missugune nimi oleks temale
kõige sobivam.
Retk jätkus mere ääres, kus ühiselt
moodustati kiviorkester ja mängijad võlusid
oma pillidest välja erinevaid rütme ja helisid.
Elevust tekitasid käbikoti viskamine,
“habemega“ puude leidmine, jänesekapsa
maitsmine ja muidugi legend kivinõiast, kes
pidavat elama vana sammaldunud kivi all ja
ainult jaaniööl sealt välja tulema.
Lapsed said juurde palju teadmisi, kuidas
metsas käituda ja missugused ohud seal
varitsevad. Tähelepanelikult uuriti meie metsa
mürgiseid taimi ussilakka ja leselehte, neist
viimane oli tundmata ka mõnele õpetajale.
Teadmiseks seenesõpradele, et seened, mis
meie toidulauale ei sobi peaks jätma kasvama,
sest need võivad olla nii vajalikuks ravimiks
loomadele!
Mikid ja Muumid tänavad Muraste Looduskooli
teejuhte Aimet ja Andet ühe põneva pika
hommikupooliku sisustamise eest.
Aitäh!
Mikide õpetaja Liis Kittus
ja Muumide õpetaja Marju Kuusmaa

Peame ka sel aastal oluliseks
ühendada mängu ja õppimist
õuesoleku ja liikumisega, et
kujundada lastes eluterveid
harjumusi. Meid ümbritsevad
loodusrajad, looduspark,
mererand võimaldavad erinevaid
üritusi laste igakülgse arengu
toetamiseks.
Rubriigis „Õpime õues“ saate
lugeda tibutarelaste tegemisi ja
õpetajate soovitusi õuesõppe
raames.

MUUMIRÜHMA ÜRDINURK
Muumirühma ürdinurgast leiab väga erineva
ravitoimega ravimtaimi ehk droogi. 2010. aastal liitus
meie lasteaed tervist edendavate lasteaedade
võrgustikuga ja seega sobib see ürdinurk
suurepäraselt toetama seda projekti. Ravimtaimede
tervistavat toimet teame me juba väga ammustest
aegadest, kuid seda kogeda saame me ainult läbi
iseenda kogemuse. Kui päikest napib ja õues lõõtsub
vinge tuul, hakkavad kohe ka viirused levima. Siis
ongi just see õige aeg hakata oma keha looduslike
vitamiinide toel turgutama, sest see aitab meil selles
heitlikus kliimas kindlasti paremini vastu pidada.
Ürdinurga ettevalmistamise protsessi käigus toimus
muumides suur töö. Pidasime lastega aru, milliseid
droogi oleks üldse kõige õigem ürdinurka korjata ja
miks? Palju abi oli lapsevanematest, kes andsid oma
panuse taimede kogumisel. Meil lasteaias kasvab
juba mitu aastat peenral piparmünt, mida me koos
korjasime, kuivatasime ja sorteerisime. Kõik lapsed
said nendes töödes aktiivselt osaleda. Sellise
tegutsemise käigus omandasid väikesed muumid
palju kasulikke teadmisi. Nagu näiteks seda kuidas,
miks ja millal üht või teist ravimtaime korjatakse,
kuivatatakse ja sorteeritaks ning millist ravivat toimet
ürdid endas sisaldavad. Lapsed said teada ka seda,
et sorteerides taimi tuleb ära visata kõik liigsed
taimeosad ikka selleks et säiliks ürdi hea lõhn, värvus
ja raviomadus ja et õige aeg on ürdid purkidesse
panna just siis, kui taim on kuiv ning tema lehed
näppude vahel hõõrudes pudenevad, varred
murduvad ning õied tunduvad käega katsudes kuivad
ning viljad pigistades ei kleepu. Ravimtaimed ürdiriiulil
pärinevad kõik meie Eestimaa loodusest ja meie
koduaedadest. Otsustasime, et hakkame ravimtaimi
hoidma laste poolt kaunistatud purkides. Ürdinurga
pidulik avamine ja teejoomine toimub lasteaia
sünnipäeval 9. novembril.
Mida ürdinurgast leiab, loe kodulehelt.
Muumid

11

NAKSID KADRIORUS
Iga sügiseseks traditsiooniks Nakside rühmas
on kujunenud Kadrioru pargi külastus. Plaanid
ja eesmärgid lastega üheskoos paika pandud
võis sõit 8. oktoobri hommikul alata. Kuna
bussis oli ruumi, siis kutsusime kaasa ka
Krõllide ja Kiisude lapsed ja õpetajad. Ilm oli
jalutuskäiguks nagu tellitud – päike, veidi tuult
ja sooja ka piisavalt. Bussisõit kulges
emotsioonide ja äratundmisrõõmu saatel.
Tunti ära poed, kus koos vanematega käidud,
vanemate töökohad, tuttavate elukohad,
koolid, mille ringides käiakse. Samuti oli nii
mitme lapse esmane hüüe parki jõudes, et ma
olen siin juba enne ka käinud. See on ju ainult
tervitatav.
Kokkulepitud koht ja aeg millal koju tagasi
sõidame, võis meie jalutuskäik pargis alata.
Esmalt tegime tutvust tiigiga. „Kus on luiged?”
küsisid lapsed. Ei osanud muud vastata, et
ilmselt lendasid juba soojale maale, talv ju
tulemas. Pardid olid ikka kohal ja tervitasid
meid valjuhäälse prääksumisega. Edasi
mööda tiigi äärt liikudes järgnes meile ka
pardiparv nagu sooviks meiega koos jalutama
tulla. Parte vaadeldes said lapsed teada, et
looduses on isaslinnud palju ilusamad ja
erksavärvilisemad kui emaslinnud.

Peale päikesekellaga tutvumist tegime lastega
üheskoos kindlaks, mis seal pargis üldse
kasvavad ja milleks ja kellele parki vaja on.
Lapsed osalesid hästi aktiivselt arutelus ja
vaadelda ja märgata ümbritsevat nad
oskavad. Nii mõnigi puu sai endale uue nime
nagu „pahlakas”, „hõbekask”. Nüüd aga
läheme päris lossi ja lossiaeda vaatama,
teatasin lastele, sest kaua sa ikka neid puid ja
põõsahekke vaatled. Lossiaias meeldis lastele
kõige rohkem purskkaevud ja nende
veemäng. Kohati muututi liiga
uudishimulikeks, julgeteks, et oli päris

tegemist nendega, et nad vette ei libiseks.

Uueks imetlusobjektiks said nüüd erinevat
kuju ja värvi lillepeenrad. Hakati leidma
seoseid tähe ja lillepeenra kuju vahel. Keda
lilled ei huvitanud, huvitusid sihitust
jooksmisest, sport värskes õhus ju väga
kasulik. Ka kõige rahutumadki lapsed
seisatusid hetkeks, kui olime jõudnud
presidendi loosi ette.
„Kas nad on ikka päris inimesed, nad ju liiguta
isegi silmi?” küsisid lapsed. Loomulikult.
Vaadake kui rasket tööd nad teevad. Kuna
lippu mastis ei olnud, siis teatasin lastele, et
president on sõitnud tööle- seekord
Afganistani.
Kuna bussi väljumiseni oli veidi aega, siis said
lapsed uurida, mida põnevat võib pargist
puude alt leida. Ja leidsimegi - ülisuuri
tammetõrusid. Nüüd ei jäänud ükski jope-,
ega püksitasku tühjaks. Juba peeti plaani,
mida nendest rühmas teha võiks.
Enne bussi minekut oli vaja veel ronida ka
„Russalka” jalamile ja kõrgusest merd
vaadelda.
Taskud täis tammetõrusid, jalad veidi
jooksmisest väsinud, põsed meeldivalt tuulest
õhetamas, pea täis uusi tarkusi ja muljeid – nii
asuti bussiga koduteele.
Peale lõunauinakut läkski hoogsaks
meisterdamiseks rühmas lahti nagu oli lubatud
ja vanematel jäi üle ainult oodata, millal
meisterdused valmis saavad. Päevamuljed
võib kokku võtta Dmitri sõnadega: „Ema, nüüd
ma tean, mis on park. See on nii suur ja seal
on palju puid ja lilli. Tead, et looduse sisse ei
tohi astuda ja loodusele ei tohi ka haiget teha.”
Nakside rühma õpetaja Sirje Reinla
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Rubriigis „Lapsed arvavad” esitavad õpetajad lastele
küsimusi algava kuu teemade kohta. Samuti saab
lugeda laste olulisi mõtteid erinevatel teemadel.
Seekord saate teada laste arvamusi teemadel

KES ON KES TIBUTARES?
Laste arvamused märkisid üles Nakside õpetaja Annely
ja kunstiõpetaja Ave.
Juhataja LEA
• juhatab neid välja, kui uus laps ei tea, kus
on ta rühm
Õppealajuhataja KAIRE
• on raamatupidaja, toob teatripabereid, siis
teab, mida teha
• tagavaraõpetaja
• toob pabereid, kus asjad peale kirjutatud
• pildistab
• aitab telekat käima panna
Kunstiõpetaja AVE
• elukutse – värvikutse
• maalija

Muudel oluliste teemadel talletasid laste mõtteteri
Sipsikute õpetajad Pirje ja Meelika, Piilude õpetaja
Marika ning Krõllide rühma Kaisa ema.

AITÄH!

Remondimees KAIDO
• parandaja
Majandusjuhataja MARE
• toob meile toitu
• ka juhataja
Õpetaja SIRJE
• õpetab meile igasuguseid asju ja
elukutseid
• teeb meile matemaatika tundi
Õpetaja ANNELY
• õpetad seda, mida sina oled õppinud ja et
lapsed targaks saaksid
Õpetajad SIRJE & ANNELI
• tarkust annate meile kõigile
Õpetaja-abi LII
• kasvatab meid söögiga

„Õpetaja Ave“
Sander Põld, 5-aastane

Muusikaõpetaja BIRGIT
• õpetab muusikat, tantsib ja mängib pilli ka
Liikumisõpetaja ANNA
• teeb meiega trenni ja liigume ka
Logopeed AADE
• aitab s-i suhu panna selleks, et mängida
mänge
• tema seab r-i
• s-i ka

„Õpetaja-abi Lii“
Hannah Mänd, 5-aastane
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NAKSIDE ISAD
Milline on minu isa?
TA ON ILMA JUUSTETA, AGA TAL HAKKAVAD
NATUKE TERAVAD JA MUSTAD JUUKSED
JUBA KASVAMA.
TA ON HEA ISA, MÕNIKORD ÜTLEB, ET OLEN
PAHARETT.
ISA NÄEB HEA VÄLJA. KÕIGE ROHKEM
KANNAB TA SEDA TRIIKSÄRKI, MIS TAL
ELUAEG SEAL KAPIS VEDELEB.
KODUS KANNAB TA TAVALISI LÜHIKESI
RIIDEID. MÕNIKORD, KUI ON JÄÄPALAV, SIIS
TA ON KODUS LÜHIKESTE RIIETEGA. KUI AGA
ON SADA JÄÄKUUBIKUT – NII KÜLM, SIIS
KANNAB PIKKADE VARRUKATEGA SÄRKI.
ISSIL ON KESKMINE, PARAS KÕHT, PRUUNID
SILMAD, LÜHIKESED JUUKSED.
TA ON NII LÜHIKE, ET EI ULATA LAGE
KATSUMA.
EMME KUTSUB ISSIT „MUSIKS”.
Isad ja sport
KOOS ME KÄIME JOOKSMAS, TA ON SAMA
KIIRE NAGU MINAGI. TA TEEB HÄSTI PALJU
KA MUSKLITÖÖD.
SPORTI ISSI TEEB – JOOKSEB JA TEEB
KÕHULIHASEID, ET TUGEVAKS SAADA, SEST
MUIDU KUKUB KOHE PIKALI.
SPORTI TA EI TEE, SEST MUIDU EI JAKSA TA
PÄRAST TÖÖD TEHA.
Mida isa kodus teeb
KODUS ISSI VAATAB TELEKAT, ISTUB
ARVUTIS, LÄHEB HILJA SÖÖMA, SEST VAHEL
TA MAGAB OMA VOODIS JA EI TEAGI, ET
PEAB SÖÖMA MINEMA.
Mida me teeme koos isaga?
ÜKSKORD KÄISIME PÄÄSKÜLA RABAS, SEST
NII ILUS ILM OLI. KÄISIME SUURTE RAJAL
PAAR SAMMU JA SIIS PAAR SAMMU
LASTERAJAL.

KOGU AEG EI MEELDI TAL MEIEGA TEGELEDA,
SEST TAL ON MUID TEGEMISI KA.
LAUAMÄNGUDES ON TA MIND MITU KORDA
VÕITNUD, SEST TA ON NII KAVAL.
TA EI MÄNGI SELLEPÄRAST MINUGA, KUNA
TEMA ON LIIGA VANA.
Mida isa tööl teeb
TÖÖL VAATAB TA ARVUTIST, MIS UUDISTES
ON JA KÄIB TEISTE ONUDE JUURES
KÜSIMAS. MINA EI TEA, MIDA TA KÜSIB.
Miks on isa vaja?
KES SIIS LAPSE EEST HOOLITSEB, KUI EMA
ÄRA ON? VEEL ON VAJA TEDA SELLEPÄRAST,
ET PUHKEPÄEVADEL SAAN TEMAGA KOOS
OLLA.
ISSIT ON VAJA, ET LAPS NÄEKS, MIDA ISSI
TEEB, SEST ISSI TEEB SEDA, MIDA LAPSED
SUUREKS SAADES HAKKAVAD TEGEMA. TÄNA
NÄGIN, KUIDAS TA HABET AJAS.
ISSIT ON VAJA SELLEKS, ET EMME SAAKS
TEMAGA SUUDELDA.
KUI TALV TULEB, SIIS MINA ÜKSI KA EI
JÕUA TEID LUMEST PUHTAKS LÜKATA.
ISSIT ON VAJA SELLEKS, ET MUIDU EI SAA
ISADEPÄEVA PIDADA, KUI MAALMAS POLEKS
ISASID.
TEDA ON LAPSELE VAJA - MA EI TEA MIKS,
AGA ILMA TEMATA KA EI SAA.
LASTEL ON KINDLASTI ISA VAJA, SEST ISAD
ON HEAD TEGELASED.
Isadepäeval
ISADEPÄEVAL KINGIN
ÜTLEN: „PALUN!”

TALLE

KOMMI

JA

MA ARMASTAN SIND, ISSI! MA OLEN TALLE
NII MITU KORDA ÜTELNUD. MA ARMASTAN
SIND, KALLIS ISSI! NII EI OLE MULLE VEEL
PÄHE TULNUD ÜTELDA.
Nakside laste jutud oma isadest pani kirja
õpetaja Sirje Reinla

TA ON ÕPETANUD MIND TÄHTI KIRJUTAMA.
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Lapsesuu
Paul Oskar (4a) ja Georg (3a 11 k) ehitavad
klotsidest maja. Kogemata läheb Paulil klots vastu
Georgi pead.
Paul Oskar: „Eks ikka juhtub“.
Georg: „See on täitsa töömeeste jutt“.
☺☺☺
Meeri (3a 4k) räägib reisimisest ja ütleb siis: „Mina
käisin ikka vanasti Rootsis“.
☺☺☺
Grethel (3a 10k): „Kas sa laadale tuled?“
Õpetaja: „Ma ei tea veel?“
Grethel: „Bussiga võid tulla, kui sa autoga ei oska
sõita veel“.
☺☺☺
Meeri (3a 4k): „See on ühepäevatoit, onju?“
☺☺☺
Gerda (3a 11k) joonistas tüdrukut ja tegi
parasjagu juukseid, kui ütles: „Kasvataja, mul on
väga kitsid juuksed, lokitud juuksed peavadki
kitsid olema“.
☺☺☺
„Isa lubas meid viia inimeste tunnelisse, siis saab
Tabasalu linna minna“. (Derek, 5a)

Räägitakse helkuritest ja õpetaja küsib lastel, et
kas nad teavad, miks peab kandma helkurit.
Elisabeth (3a 11 k): „Et välgiks“.
☺☺☺
Õpetaja Marika küsib: „Gerret, kas sa lähed otse
lasteaiast Steni sünnipäevale?“
Gerret (4a): „Ei lähe, natuke peab ikka pöörama
ka“.
☺☺☺
Kodulooma nädalal tutvusid lapsed lehmaga,
kellele panid nimeks Kirjak.
Õhtupoole küsis õpetaja: „Lapsed, mis meie
mängulehma nimi oli?“
Gerret: „Ma ei mäleta täpselt, aga mingi paber oli“.
☺☺☺
Krõllide rühm otsustas mänguasjadepäeva viia
reedelt kolmapäevale, et kõik lapsed saaksid
sellest toredast päevast osa võtta.
Kaisa (5a 1k) selgitas uut olukorda oma
vanaemale nii:
"Nüüd on meil mänguasjadepäev kolmapäeval, et
lapsed saaksid reedel maale või Türkki sõita".
☺☺☺
Laura (6a 10k) joonistab kunstiõpetaja Ave’t. Ave
küsib: „Kus mu sall on? Kas Sa kirjut salli ei
joonista? Laura: „Kohe teen, pole jõudnud.
Rahune maha“.

See, mida me näeme, kuuleme ja tajume, mõjutab meie tuju ja enesetunnet. Kui hommikul ärgates
tervitab sind särav päike ning rõõmus naeratus, on terve päev päikseline. Kui avastad või kuuled midagi,
mis tuju rikub, on kogu päev pilvine. Rubriigis „Muna tujud“ saate lugeda, mis tibutarelaste meele
rõõmsaks ja mis mõruks teeb.

Lapsed paranevad!
Paljud lapsed on saanud
haigusepisikust jagu ning on taas
lasteaias. Samuti on võimalik
lasteaias käia ka neil lastel, kes veel pisikuga
võitlevad. Ühe isa sõnul on meil avatud „röömsate“
rühm (sõna positiivne ei meeldi meilegi enam).
Rõõmustab tibutarelasi ka hea ja toetav sõna ning
mõistev meel lastevanemate poolt.
Oleme saanud palju targemaks. Kas pesed enne
kasutamist muna? Kas tead, et ka külmutatud
marjades võib olla pisik?

Salmonelloosipuhang!
15.oktoobril saime teada, et meie
lasteaia kolm last on haiglas ning neil on
diagnoositud salmonelloos. Hiljem
lisandus lapsi, kes olid haiged olnud ning kellel
haiguspisik, veel palju.
Kogu tibutare-pere võitleb nüüd pisikute vastu, et
kõik lapsed terveks saaksid.
Lisaks haigusele teevad meele nukraks meedias
avaldatud anonüümsed kommentaarid, millel
tegelikkusega mingit pistmist ei olnud.
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Oktoobrikuus toimunust
•

•

•

•

•

•

4.oktoobril vaatasime Loomingulise
Ühenduse Oma Lava etendust
„Leivalood“
7.-8.oktoobril osales õppealajuhataja Kaire
Kollom TLÜ Rakvere Kolledžis
rahvusvahelisel õuesõppe konverentsil
„Õue õppima“
8.oktoobril külastasid meie lasteaeda TPS
koolieelse lasteasutuse eriala I kursuse
tudengid, kes tutvusid meie lasteaiaga ning
vaatasid õppetegevusi, mida viisid läbi
õpetajad Marika Kuusmann, Helin Laimets,
Ene Rannamets, Pirje Kurvits ja Anna Sõõrd
14.oktoobril kohtusid koolieelikute
vanemad Tabasalu ühisgümnaasiumi
õpetajatega
19.oktoobril koristasime lasteaia õueala
koristustalgutel „Tibutare Teeme Ära!“
(korraldas Piilude rühm)
23.oktoobril tähistasid suured tibutarelased
koos Harku valla teiste haridustöötajatega
õpetajate päeva väljasõiduga Põltsamaa
mõisa ning Tartusse Vanemuise teatrisse
etendusele „Ämbliknaise suudlus“

Üritused novembris
•
•

•
•

•

•
•

•

Nädalateemad novembris
•
•

•

•

•

•

KODULINNUD JA KODULOOMAD (sõim)
– millised loomad ja linnud elavad kodus
ELUKUTSED – saame teada, kellena
töötavad minu ema ja isa, kes on kes
lasteaias ning milliseid ameteid on olemas
MINU LASTEAED – november on Tibutare
sünnipäevakuu – lasteaed saab
40.aastaseks
ISAD JA VANAISAD – novembrikuu teine
pühapäev on isadepäev. Räägime isadest,
joonistame isasid, pidutseme koos isadega
METSLOOMAD (sõim) – läheneb talv ning
uurime, kuidas valmistuvad metsloomad
talveks
VANA AJA LOOD – kui emad-isad ja
vanaemad-vanaisad väikesed oli, oli kõik
hoopis teistmoodi – riided, mänguasjad,
kodused asjad, raamatud. Vanemad
inimesed räägivad, et isegi rohi oli rohelisem
ja ... ☺

•

9.novembril tähistab Tibutare oma
sünnipäeva
lasteaia koridoris saab vaadata laste
kunstitööde näitust ning fotonäitust
Tibutare ajaloost
11.novembril koguneb lasteaia
hoolekogu, et arutada olulisi küsimusi
12.novembril osaleb õppealajuhataja
Kaire Kollom Harjumaa
õppealajuhatajate koosolekul, kus
kohtutakse HTM välishindamis-osakonna
peaeksperdi Tiina Petersoni’iga
teemadel lapse arengu hindamine ja
koolivalmiduskaart
15.novembril tähistame isadepäeva
ülemajalise mängupeoga lasteaia
õuealal
25.novembril tulevad meile külla
kadrisandid
22.novembrist saab lasteaia koridoris
vaadata erinevaid seemneid ning
25.novembril meisterdame
seemnetest
22.novembrist 17.detsembrini on
Tibutares praktikal Tallinna
Pedagoogilise Seminari koolieelse
lasteasutuse eriala II kursuse üliõpilased
Kaisa Heinpalu, Triin Aljas ja HelenSigrid Brauer, kelle juhendajateks on
õpetajad Kaie Kaup, Marika Kuusmann
ja Sirje Reinla
Novembrikuu jooksul osalevad meie
õpetajad erinevatel koolitustel, kus
teemadeks õuesõpe, loodusõpetus,
noore õpetaja juhendamine

Kaastööd Kuldmuna detsembrikuu
numbrisse on oodatud 29.novembriks
e-postiaadressil metoodik@tibutare.ee

Viljakat sulejooksu!
16

