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Sa loed Tabasalu lasteaed Tibutare uudistelehte.

Mikid
Johannes Adrik
Elit-Marlene Agu
Hans Mathias Arusaar
Gabriela Busch
Mia-Katarina Kapp
Harri Karba
Sandra Koppel
Tessa-Karoli Käpa
Robin Lek
Gert Marius Andreas
Maidla
Marin Mutle
Oskar Ojala
Sander Raba
Ferris Reintal
Grete Saar
Karoliina Soolep
Maarja Suik
Kaur Hendrik Thomann
Kelly Urbala
Anette Valge
Markus Vetto

Muumid
Vana vahva lasteaed
Leelo Tungal

Kui sa vahel vaatad ringi,
rõõmsas tujus kaed ja vaed.
Näed, et maailm see on mingi
vana vahva lasteaed!
...
Suureks saad, siis tasakesi
oma ümbrust kaed ja vaed.
Homseid suuri inimesi
täis on iga lasteaed.

Õpetajad:
Anneli Tammik
Liis Kittus
Õpetaja-abi:
Marianne Villems

Mikid (kevad 2011)

Maria Elling
Tristan Järve
Simon Kasema
Merilyn Kingsepp
Leon Kohlap
Mark Matthias
Kübarsepp
Lauri Gregor Lassel
Laur Leemets
Hanna Mandre
Helena Mardim
Siim Mikael Martin
Claudia Olev
Mari Grete Pajuste
Kusti-Kaarel Pals
Georg Pank
Laura Roots
Mihkel Säär
Mikk Säär
Mattias Tamm
Eliise Maria Tammaru
Caspar Tooma
Mia-Marie Veski
Õpetajad:
Marju Kuusmaa
Helin Laimets
Õpetaja-abi:
Ene Mandre

Rõõmsat ja edukat
kooliteed teile,
Mikide ja Muumide
lapsed!
Tibutare-pere
Fotod: Toomas Kongi, www.vekfoto.ee

Muumid (kevad 2011)
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Rubriigis LUUBI ALL tutvume igas Kuldmuna numbris ühe Tibutare töötajaga lähemalt.
Valiku, kellest millises lehenumbris juttu tuleb, otsustab loos.
Seekord on luubi all Kiisude rühma õpetaja-abi LEILI MIHHAILOV.

seas. Veel meeldib see, kui viimasel
pidulikul aktusel vaatan mõnd poissi või
tüdrukut ja mõtlen, et ehk oli minust
natukenegi abi tema kooliküpseks saamisel.
Mis on lasteaias töötamise juures kõige
raskem
Minu meelest on kõige raskem esimene
aasta uute 3aastastega, kel ei ole veel
lasteaiakogemust. Uue eluga harjumine
nõuab kannatlikkust nii lapselt kui
kasvatajalt.
Leili koos lastelaste Liisi ja Joosepiga (foto: erakogu)

Nimi: LEILI MIHHAILOV

Sünniaeg, tähtkuju 14.02.1951, Veevalaja
Kellena Sa Tibutares töötad
Töötan Tibutares Kiisude rühmas õpetajaabina
Kaua Sa oled Tibutares töötanud
Sel aastal saab 12 aastat Tibutares
töötamist.
Kuidas sattusid lasteaeda tööle
Juhtus see 1999. aastal. Olin Eesti
Telefonist koondatud eelmisel aastal ja olin
tööta. Lasteaias oli vahetevahel töötajate
haigestumise tõttu asendajat vaja. Olin
mõnel korral asendaja, kuni vabanes
õpetaja-abi koht.
Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige
enam
See on koht, kus iga inimene saab ennast
noorena tunda, viibides päevast päeva laste

Mida pead oluliseks töös lastega (laste
kasvatamisel)
Peangi oluliseks töös lastega kannatlikkust,
rahulikku meelt, laste murede ja rõõmude
ärakuulamist, sest lapsed tahavad väga
rääkida.
Sinu enda lasteaiakogemus (lapsepõlv)
Lasteaiakogemus puudub. Kasvasin kodus
maal. Ema oli kodune. Meid oli 7 õde-venda.
Mina olin eelviimane.
Millised on sinu huvid ja hobid
Mulle meeldib juba väikesest peale lugeda.
Sellest vist oma eriala –
raamatukogundusegi – valisin. Teinekord
satun jälle ristsõnade lahendamise lainele.
Suvel meeldib aias nokitseda.
Mida tahad veel endast rääkida
Ega ma suur rääkija olegi, olen rohkem
kuulaja. Mul on 4 lapselast – 2 poissi ja 2
tüdrukut. Üheksased Liis ja Simon, kuuene
Joosep ja viieseks saav Sofie. Simon ja
Sofie elavad Taanis kahjuks, neid ma nii tihti
ei näegi.
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Ei saa korjata endale ranna kõiki ilusaid merekarpe. Saab korjata ainult mõned ja nad on seda ilusamad,
mida vähem neid on.
/Anne Morrow Lindbergh/

Vanaema jaoks on kõige ilusamaks merekarbiks tema lapselaps. Pole armsamat, ilusamat, naljakamat ja
vahvamat põnni kui tütre või poja järeltulija. Noorena polnud sageli aega ja jaksu jälgida oma laste
kasvamist, nüüd aga tahaks selle väiksekese igat liigutust näha ja tema üle uhkust tunda – vot selline on
minu lapselaps!
Hiljuti oli taas võimalus näha, mida meie maimukesed lasteaias on õppinud. Piilude rühmas korraldati teist
korda pidu vanavanematele. Seekord esinesid lapsed juba saalis ja kavas oli ülimalt meeleolukas
kontsert. Kõik lapsed said üksi öelda luuletuse, koos laulda ja tantsida. Tore oli näha, et Marika, Lea ja
Piret moodustasid koos lastega ühtse meeskonna ja tõid meieni tõeliselt mõnusa kevadetunde.
Kaasatud olid ka vanaemad: Liisi vanaema oli õpetanud lapselapsele pika ja ilusa luuletuse ning Simona
vanaema juhendas pisikest humoorikat nukuetendust.
Unustatud polnud ka teisi vanavanemaid, sest õige pea said kõik peokülalised kutse tantsule. Ring sai
õige suur, meeleolu läks aina lõbusamaks.
Peale kontserti kutsuti meid kõiki rühma kohvile, mahlale ja kringlile, mille tänuga vastu võtsime. Nüüd oli
võimalus ka tutvuda lastelaste magamispaigaga, kuulata uneaja muljeid, näha lemmik mängukohti ja
armastatud mänge.
Kringel, mahl ja kohv olid tõesti head! Kuna päev oli laste jaoks pikk olnud, siis oligi aeg kodu poole
liikuda, et loodetavasti taaskohtuda järgmisel aastal. Jään põnevusega ootama, millega meid siis
üllatatakse!
Suur aitäh Piilude rühma töötajatele meeleoluka õhtupooliku eest ja soovin jätkuvat energiat meie
merekarbikeste voolimisel!
Aitäh!
Tänulik vanaema

Meeskonnatöö ja tervisesport Krõllides
Ühel toredal kolmapäeval pidi meil olema meisterdamine. Nagu
kevaditi ikka on lapsed väsinud ja rahutumad, mõtlesin tegevuse
natuke teistmoodi teha – proovida meeskonnatööd. Jagasime
lapsed kaheks grupiks. Grupp sai ülesande valida enda seast üks
laps, kes heidab suurele paberile pikali ning kujutab sportlast.
Lastel tuli omavahel arutleda, milline on sportlase asend, kes
joonistab keha kontuurid, millised lapsed hakkavad värvima ja
millist kehaosa. Kuna meid oli sel päeval üsna palju- 18 aktiivset
last ning ülesanne uus ja põnev, tundus mulle, et tegin asja neile
liiga keeruliseks. Aga natuke suunamist, kes mida täpsemalt teha
võiks ja kuidas ning meie usina Vaima abikäed panid lapsed
innukalt toimetama. Sportlased said suurele paberile visandatud,
asusid maalrid tööle. Sportlastele tuli selga joonistada – värvida riided ja jalanõud.ja kindlasti tuli särgile
ka number teha. Ühes grupis sai selleks „61“ ja teises „1“. Sellest lisandus kohe arutelu, et antud
numbrid ei pea näitama võistluse lõppkohta, vaid alguskohta. Nüüd juba õnnestus laste omavaheline
suhtlemine libedamalt- kes vahetasid värve või asukohta, kes arutasid, mis värvi jalanõud teha.
Sportlased valmis jätsime nad põrandale kuivama ja läksime ise õue sportima-lustima. Hiljem lõikasime
oma vahvad tervisesportlased paberist välja, et õigem mulje jääks. Lapsed olid väga väga rahul oma
töödega. Hilisemal arutlusel lastega, kas neile meeldis selline tegutsemine ja kas veel teinekord teha, tuli
nagu ühest suust kindel „Jaa“.
Kokkuvõtteks tulid täitsa vahvad elusuuruses sportlased meie koridori seinale, mille taustal käisid lapsed
aegajalt vastavaid spordiliigutusi näitamas, kui õueriideid selga pandi. Ja olenemata sellest, et algus
tundus väikse kaosena, teeme kindlasti selliseid ülesandeid veel. Sest sellisel viisil õpivad lapsed hästi
üksteisega arvestama, kaaslase mõtteid kuulama ja oma mõtteid avaldama. Siin meie sportlased on!
Krõllide õpetaja Kertu Noorlind
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Sportides lasteaiast kooli
Tibutare Meistrivõistlused rahvastepallis
Reedel 6. mail oli lasteaia saal siginat-saginat
täis. Tibutare kõige suuremad – sügisel kooli
minevad lapsed Muumide ja Mikide rühmast –
pidasid tulist rahvastepallilahingut.
Võistkonna kaptenid määras liikumisõpetaja.
Kapteniteks olid Muumide rühmast Georg ja
Mihkel ning Mikide rühmast Harri ja Markus. Iga
kapten sai endale erineva värvusega käepaela ja
selga kollase eraldussärgi. Võistkonnad
moodustati loosimise teel eri rühma lastest. Neli
võistkonda - Punased, Kollased, Sinised ja
Rohelised võistlesid turniirisüsteemis. Võitja ja
järgnevad kohad selgitati välja vastavalt kogutud
võitude arvule.
Võistluselevust ja pinget jätkus kogu turniiri
jooksul. Mängud olid põnevad ja tasavägised. Eriti
paistsid silma oma vapra ja võitlusliku mänguga
Gabriela Busch Mikide rühmast ja Georg Pank
Muumide rühmast. Nemad valiti laste üksmeelsel
otsusel ka võistluse parimateks mängijateks.
Lastele pakkus rahvastepallivõistlus palju
positiivseid elamusi: elevust, rõõmu, rahulolu,
omandati võistluskogemusi, tunti kaotuskibedust,

nauditi võidurõõmu ja leiti naaberrühmast uusi
sõpru.
Mitmesugustes elusituatsioonides peame end tihti
teistega võrdlema, isegi võistlema. Eks mänguski
kehtis sama reegel - selgitada välja võitja, olgugi
mänguliselt. Tibutare meistriks rahvastepallis tuli
2011 aastal võistkond Punased koosseisus: Kaur
Hendrik, Maarja, Sander, Kelly, Grete, Ferris Mikide
rühmast ning Laur, Siim Mikael ja Georg Muumide
rühmast. Punaste kapten oli Georg Pank.
Iga laps sai sellest päevast lisaks erinevate tunnete,
emotsioonide ja omandatud võistluskogemustele
kaela kunstiõpetaja Ave Peebo poolt kujundatud
kauni medali.
Koos mängimine õpetas lastele suhtlemist,
tegutsemist kooskõlastatult ning mängukaaslasi
arvestades ning reeglitest kinnipidamist. Kõiki neid
oskusi läheb vaja sügisel nende esimesel kooliteel.
Aitäh kõigile tublidele mängijatele ja kindlat kätt ka
edaspidiseks!
Liikumisõpetaja Anna Sõõrd

_________________________________________________________
Meeleolukas spordipäev
Tibutare kevadine spordipäev toimus 26. mail Tabasalu Ühisgümnaasiumi staadionil ja terviserajal.
Terve staadion oli erkkollaseid ja rõõmsaid lapsi täis, keda ei häirinud tuule keerutamine ega pilves ilm.
Kõigil 5-7aastastel oli võimalus kaasa lüüa ja anda oma parim neljal alal: kaugushüppes, 20 meetri
jooksus, palliviskes ja 300 m jooksus.
Nagu päris sportlastel algas ka meie spordipäev soojendusvõimlemisega. Võistluste läbiviijateks ja
kohtunikeks olid Tibutare õpetajad, õpetaja-abid ning lasteaia töötajad. Hoolimata vastutuulest
kaugushüppes ja väsitavast 300 meetri jooksust jõuti ühiste jõupingutustega tublide saavutusteni. Iga
laps sai endale diplomi tulemustega ja kaela medali, sest kaotajaid meie sportlaste seas ei olnud.
Spordipäeval väärivad äramärkimist:

Kaugushüpe
I
II
III

Hans Mathias Arusaar
Stefan Vaaks
Roland Lõuke

2.75
2.55
2.55

I
II
III

Anette Valge
Maarja Suik
Mia Lisett Meringo

2.66
2.65
2.30

20
20
19

I
II
III

Mia –Katarina Kapp
Maria Elling
Mari Grete pajuste

13
11
10

4,11
4,25
4,30
4,30

I
II
III

Maarja Suik
Anette Valge
Gabriela Busch

4,11
4,40
4,45

Pallivise
I
II
III

Markus Vetto
Georg Pank
Sander Raba

20 m jooks
I
II
III-IV
III-IV

Hans Mathias Arusaar
Sander Raba
Caspar Toomas
Harri Karba
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Erinevad spordiüritused lasteaias ja aastaringne liikumistegevus õues
toimub selle nimel, et meie lapsest kasvaks terve, teotahteline,
rõõmsameelne ja oma tervist väärtustav nooruk ning täiskasvanu.
Selleks, et tuua lapsi spordile lähemale ning äratada neis huvi sportlike
tegevuste ja võistlemise vastu korraldame ka järgmisel kevadel
samasuguse spordipäeva vanematele rühmadele. Et ajalugu ei
korduks, võiks kindluse mõttes ilmavanale juba praegu ilusa ilma
tellimuse sisse anda.
Spordipäeva peakohtunik Anna Sõõrd

Tibutare lasteaia käimispäev 19.aprillil
Kuna Tervise Arengu Instituut pööras sel aastal tähelepanu käimise kasulikkusele oma südame heaks,
otsustasime seda ka lasteaias propageerida.
Kogu Tibutare lasteaia pere alustas liikumist üheskoos lasteaia juurest. Enne minemist oli rühmade
rivistus, kus rääkisime liikumise vajalikkusest ja sammude lugemisest. Lastele valmistas suurt üllatust
10000 sammu vajalikkus päevas. Jagasime rühmaõpetajatele sammulugejad ja käimine terviserajale võis
alata.
Terviseraja alguses said lapsed ülesande käimise ajal
varakevadist loodust vaadelda – taimi, putukaid, linde
märgata.
Kuigi matkarada oli kohati veel jääs, said kõik oma
ülesandega väga hästi hakkama. Matka läbimisel said
rühmad diplomi käidud sammude arvuga ja terviseampsu
kosutuseks.
Lapsed olid väga terased looduse vaatlejad, märgati
putukaid, puudel urbi ja pungi, linnulaulu, lilli. Tibutare
kõige väiksemad olid endale sinilillekimbud korjanud ja
kõige suuremad läbinud selle aja jooksul kõige pikema
maa.
Täname kõiki vapraid käijaid!
Kiisude rühma õpetajad Kaie Kaup ja Joy Martinson

29.mail esinesid Tibutare tublid
tantsulapsed
õpetaja Anna Sõõrd'i juhendamisel
Kalevi XIII võimlemispeol.
Tublideks tantsijateks olid:
Kaisa, Maria, Jacqlyne, Mia-Lisett, Stefan
ja Roland Krõllide rühmast
Hannah, Mia Brit, Grete, Nora ja TriinTeneli Nakside rühmast
Karoliina, Marin, Maarja, Harri ja Markus
Mikide rühmast
ning
Claudia, Helena, Eliise-Maria ja Laura
Muumide rühmast.

Tublid tantsulapsed koos õpetaja Annaga

Laste ja nende vanemate mõtteid võimlemispeost
ning õpetaja Anna’st lugege Kuldmuna lk 6 ja 7.
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Võimlemispidu ja õpetaja Anna
Nora mõtted õpetaja Annast:

Annaga on tore sporti teha ja tantsida. Ta teeb nii
huvitavaid asju. Näiteks üks tants sutse-satse-satsa.
Anna on alati hea ja ta on nii tore. Ta teeb nii
lahedaid tantse.
Anna tunneb rõõmu selle üle, kui lapsed on head,
teevad kõike ilusti. Annal ilus nägu. Ma arvan, et
Annal on mees, sest tal on abielusõrmus, aga lapsi –
võibolla on, võibolla ei ole. Anna on kõikide laste
sõber. Ma olen õnnelik, et Anna on minu õpetaja.

Pidu oli tõeliselt tore ning väga hea tunne oli eile olla
lapsevanem. Tore, et Anna võttis ette selle toreda
ürituse ning tahakski Teid kõiki kolme veelkord
tänada. Mariale ka väga meeldis ja kui ma õhtul
küsisin, et kas tuli ka vahepeal väsimus peale, siis
vastas ta , et kordagi ei olnud igav ning väsinud ka ei
olnud. Kui ma Marialt küsisin, et mis sulle päevast
kõige rohkem meeldis, siis vastas Ta, et Linda ja
lõputants :) Väga tore oleks ka järgmisel aastal seal
lapsi tantsimas näha.
ilusat suve,
Kärolin (Maria ema)

Kontsert oli ilus ja tore! Lõbus oli teiste tantsu vaadata,
meeldis klounide ja maskide tants. Tantsimises oli tore,
et peo vaheajal sai süüa (Anna andis võileiba ja
banaani).
Võimlemispeoks valmistumine polnud üldsegi raske ja
järgmisel aastal tahaks ka minna.
Anna on hästi tore õpetaja. Ta aitab, kui midagi valesti
läheb ja näitab ette, mida tegema peab.
Triin Teneli ja tema ema Kairi

Suured, suured tänud väga toreda ürituse eest kõigile,
kes sellega seotud olid.
Küsisin Rolandilt ka, mis talle kõige rohkem meeldis, aga
nagu eesti mehele kohane, siis vastati, et kõik meeldis.
See eest ei olnud siinkohal sõnu vajagi, see siiras rõõm,
uhkus ja rahulolu, mis silmist paistis rääkis omaette. Just
see, et kõike tehti naudinguga ja laps oli päeva lõpus
jätkuvalt õnnelik, oli väärtus omaette. Hetked, mis jäävad
meelde kauaks. Veelkord suured tänud.
Ilusat algavat päikselist suve soovides
Rolandi ema Anneli

Oli imetore Võimlemisepidu! Sügav kummardus Annale
ja tema abistajatele!
Päev oli küll pikk, aga lastele kindlasti väga lõbus ja
kogemuste rohke. Ja usun, et kõik lapsevanemad olid
uhked ja rõõmsad oma laste saavutuste üle!
Naksidest Hannah ja tema ema Merike

Võimlemispidu oli väga, väga tore. Pisar silmis vaatasin,
kui tublid nad kõik olid ja kui säravad ning rõõmsad peale
pikka päeva. Mul on hea meel selle üle, et minu laps on
valitud nii toredasse võimlemisperre, mis annab lapsele
päevadesse palju positiivset energiat ja kõike muud mis
selle toreda trenniga kaasneb. Suur tänu Annale!
Vaatasime õhtul koos videost seda pidu ja muidugi jätkus
Kaisal energiat veel video järgi kaasa võimelda. :)
Juba nad ootavad pikisilmi võimalust jälle esineda.
Kaisa käest küsisin, mis talle selle ürituse juures kõige
rohkem meeldis ja ta vastas, et peo finaal, kui nad olid
kõik koos ringis.
Tänan ka kõiki Anna abilisi, kes meie silmarõõmudel
silma peal hoidsid ja aitasid neil seda pikka ja mõnevõrra
väsitavat päeva kergemaks teha. Peale pidu ei olnud
muidugi näha ei laste silmist ega nende tublide abistajate
silmist raasugi väsimuse märke, vaid kiirgas ainult
uhkust, soojust ja õnnelikkust.
Aitäh teile selle eest!
Kallistades,
Heidi (Kaisa ema)

Võimlemispeol meeldis mulle kõige rohkem Väikese
abimehe tants, sest et seda oli lõbus tantsida. Kõige
parem koht oli see, kus me koos Noraga saagisime.
Teiste tantsudest meeldis kõige rohkem klouni tants.
See oli lahe ja selle muusika oli naljakas.
Uhke tunne oli koos teistega tantsida.
Finaaltantsus olid kõik need tantsijad, kes seal üldse
olid.
Alguses oli raske tantse selgeks saada, sest me ei
teadnud, mis liigutusi teha tuleb. Tädi Anna näitas
meile tantsu videost, siis me harjutasime hästi kaua
ja lõpuks sai selgeks.
Tädi Anna teeb meiega igasugust trenni ja õpetab
lastele hästi palju asju. Ta on rõõmus ja lahke. Vahel
pahandab meiega, kui näiteks keegi midagi paha
teeb.
Võimlemispeol ta ootas meid seal taga, kui me
tantsisime, sest kui meil lõppesid proovid ära ja
hakkas pidu, siis ei tohtinud seal õpetajad olla.
Pärast ta kiitis ja ütles, et me olime väga tublid ja
tantsisime ilusasti.
Kui teised tantsisid, siis me läksime tunnelist oma
kottide juurde ja hakkasime sööma. Vaatasime
aknast, kuidas teised esinesid ja natuke kuulsime
muusikat ka. Vahepeal olid mõned inimesed ees, aga
nad läksid eest ära kui mingi tants algas.
Natuke oli paha, aga kui proovid lõppesid ja pidu
algas, siis ei olnud enam äpardusi.
See oli tüütu, et me pidime kogu aeg neid tantse
tantsima ja me ei saanud üldse oma emade juurde.
Proovides oli väsitav ootamine. Tegelikult oli kõik
tore.
Mia Brit koos ema Heleniga
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Kaisa, Mia-Lisett ja kitarrimäng

Grete mõtted treener Annast:

Anna on ilus, sõbralik. Vahepeal riidleb, muidu
päris hea ja tubli.
Mulle meeldib Anna sellepärast, et ta õpetab
lapsi trenni tegema, siis saame me tugevaks.
Grete ema Anneli

Karoliina sõnul oli kõige toredam see, et sai
esineda-tantsida. Ja
väga-väga meeldis ka õpetaja Anna.

Meie pere emotsioonid olid igatahes väga tugevad. Kui ma
päeval Helena ema Hannele käest ikka telefonitsi infot
laste käekäigu kohta pärisin, siis sain vastuseks: "Oh, nad
on nii suured, et emmesid ei ole enam kõrvale koguaeg
vaja." Siis ühtäkki tabas mind kurbus. Mulle hakkas alles
nüüd täielikult kohale jõudma, et minu kallis väike tütreke
ei olegi tegelikult enam nii "väike".
Kui me issiga enne etendust staadioni äärde jõudsime, siis
hakkasid väikesed võimlejad just kogunema. Nägin nende
nägusid - ärevust ja uhkust täis. Vaatasime samal hetkel
issiga üksteisele otsa - meil mõlemal olid silmad
veelahkmel. Nii võimas oli oma last näha sellisel suurel
staadionil midagi vahvat korda saatmas. Oli see ju Claudia
jaoks esimene kord suurüritusel osaleda. Nende etteastet
jälgides saime aru, kui hästi on neile trennides-proovides
kõik selgeks tehtud.
Kui Claudia käest küsisin, mida ta tunneb ja arvab sellest
võimlemispeost, siis ütles ta nii: "Kõik see proovide värk oli
väga lahe. Natuke oli pabin ka sees, et äkki läheb sassi,
tahtsin teha kõik hästi - siis on Annal hea meel, et me
tublid oleme. Aga etenduse ajal oli võimas tunne."
Iga esimene on eriline. See jääb helgemalt mälestustesse
kui järgnevad. Ja nii on ka selle võimlemispeoga.
Aitäh Annale ja kõigile tema abilistele, kest tegid meie
lapsed selle toreda kogemuse võrra rikkamaks !
Tervitustega Claudia ema Ilme

Tänusõnad kõigile!
Karoliina ema Lilja

Helenale meeldis, et võimlemispeol oli palju
rahvast ning nad kõik pildistasid neid.
Helena: "Ma sain uue sõbra" (lapse, kes
tantsimise ajal Helena selja taga seisis).
Helena ema Hannele

Eesti Spordiselts Kalev korraldas juba XIII korda Rahvusvahelisele Lastekaitsepäevale pühendatud Kalevi Tallinna
võimlemispeo Pirita Spordikeskuses. Ürituse eesmärgiks on
tähistada Lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja
noorte hulgas. Heameel on tõde, et Tallinna võimlemispeost
osavõtvate lasteaedade arv on igal aastal kasvanud.
Laste ja koolinoorte siiras soov on pakkuda ühise meeskonnana
võimlemispeo publikule eluteatri killukesi, sidudes selle kõik
kultuuri ning teatriga. Kõik need killukesed kokku moodustavad
ühe tervik pildi mille pealkiri on „Koos tegutsemise rõõm“.
http://www.eestikalev.ee/?module=events&id=86

Võimlemispeol esines üle 1600 tantsija, neist lasteaedade lapsi 443
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KOOLIMINEJAD AEGVIIDUS
Igal aastal on Tibutare lasteaia kooliminejatel tavaks
käia ühisel matkal. Nii ka seekord!
Muumid ja Mikid valisid tutvumiseks Aegviidu
Loodusmaja ning metsaraja.
Et hommikusele rongile jõuda, tuli juba enne kukke
ja koitu lasteaeda tulla. Peagi oli lastevägi bussis ja
sõit läks Balti jaama poole.
Pikk ja põnev reis võis alata - kõik need naljakad
peatuste nimetused, piletimüüja edasi-tagasi
kõndimine, teised reisijad - autos küll nii pole!
Aegviidus ootasid meid juba giidid, jagunesime
kahte rühma ja võisimegi alustada. Muumid jäid
loodusmajja sealsete huviväärsustega tutvuma,
Mikid vaatasid kõrvalmajas näitust ning suundusid
matkarajale.
Kõigil oli
võimalus
kuulata,
vaadata,
katsuda,
uurida ja
küsida. Nii
möödusid
tunnid
imeväel ja
käes oli
söögiaeg.
Ilus ilm oli meil juba ammu ülevalt poolt tellitud, mis
siis viga oma toidukotid õuel kahe suure laua taga
lahti pakkida. Isu oli nagu hundil, kõik sai otsa! Aega
jäi veel ülegi jänesekapsa söömiseks, jooksmiseks
ja mängudeks.
Taas ootas rong, mis vuras Tallinna poole.
Vaatamata pikale matkale polnud lapsed väsinud,
vaid vadistasid vagunis ning bussiski edasi. Pead
teadmisi täis, laulud huulil ja rind rõõmust
pakatamas, jõudsime pealelõunaks tagasi
lasteaeda.
Siin Miki- ja Muumilaste arvamused reisist.
Enamus polnud rongiga varem sõitnud ja laste
arvates oli see lahe kogemus.
Reisilt saadi palju huvitavaid teadmisi. Selgus:
...et on olemas turbasammal ja oma värvusega
annab ta meile märku, kas tema all on vähe või
palju vett (Marius, Marin, Markus, Oskar),
…et turvas kasvab ainult 1mm aastas (Georg);
… et sammal parandab haavad, on looduslik
antiseptik (Maria, Tristan, Merilyn, Laur, Claudia,
Siim Mikael);
...mis vahe on samblal ja samblikul ja põdrasammal
ei ole üldse sammal, vaid samblik (Mihkel, Gabriela,
Kaur);
…et mürgiseid marju ei tohi süüa (Helena);
.. et rabas peab väga ettevaatlik olema, seal võib
olla rästik ja rästikust ei tohi mööda minna (Kusti-

Kaarel, Laura);
…et ründav kakk on olemas (Lauri Gregor);
…et rähn topib käbi puutüvesse toksitud auku ja
siis sööb sealt seemneid (Mikk);
…et kährik on olemas ja oskab surnut mängida
(Mia Marie, Kusti- Kaarel);
…et noortel kotkastel on must nokk (KustiKaarel);
...et rabas kasvab ka taimi, mis oma lõhnaga
panevad pea valutama (Mihkel, Mattias, Siim
Mikael, Claudia, Leon, Mattias, Mikk, Laur);
… kuidas loomade pabulad välja näevad (Laura,
Caspar);
…et sookail näitab vesise ala algust (Ferris,
Robin);
…et puuseene nimi on tuletael ja sellega saab tuld
teha (Claudia, Leon);
...et puuseened elavad nii elaval kui surnud puul
(Mathias, Johannes, Kelly, Sander, Karoliina);
...et puuseente alla kogunevate veetilkadega saab
janu kustutada (Marlene,Grete);
...et ühe jalaaste alla jääb väga palju elusolendeid,
nii putukaid kui taimi (Johannes);
...et suurena tundunud karu jälg oli hoopistükkis
väikese karu jälg (Sandra);
...kui põder puukoore ära sööb, siis puu lõpuks
hukkub (Mathias);
...et kukemari on söödav (Anette);
...et kivistised on kunagi olnud elusolendid (Mia
Katariina, Maarja);
…kuidas loomajälgedest jäljendeid tehakse
(Simon);
…kuidas hundijälge ära tunda (Eliise Maria)
Enim meeldis lastele:
rabamatk ja mööda laudteed käimine (Oskar,
Karoliina, Anette, Marius, Johannes, Tristan, Mia
Marie);
mikroskoobiga vaatamine (Robin, Sandra,
Markus, Johannes);
jooksmine ja mängimine (Kaur, Mathias);
õues söömine (Sander, Harri);
kivististe ja kivimite näitus (Sander, Kelly, Grete);
näitusesaalis olevaga tutvumine (Marlene,
Gabriela, Ferris, Maarja, Maria, Merilyn, Georg,
Laura, Mihkel, Mark Matthias, Mikk, Lauri Gregor);
väike sisalik turbasamblal (Mia Katariina);
suur kotkatopis ja tema pesa (Kusti- Kaarel);
magama ei pidanud (Helena, Eliise Maria);
rongiga sõitmine (Mark Matthias, Simon, Caspar).
Nii väikesed kui suured matkasellid olid päevaga
väga rahul ja kui sinagi rohkem loodusest teada
tahad, siis sõida Aegviitu!
Mikide õpetaja Anneli Tammik
Muumide õpetaja Marju Kuusmaa
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Mina tahan teiega jagada oma viimase aja üht erilisemat kogemust, kuid selleks peame alustama veidi
kaugemalt- juba sügisest.
Ühel pedagoogilisel nõupidamisel näitas õppealajuhataja Kaire meile just äsja läbitud koolitusel valminud
filme. Seal oli nii plastilliinist valmistatud tegelastega, lamenukk-, valgusjoonistamine ja piksillatsioonfilm.
Viimase filmi ajal lõi minu peas aga üks "tuluke" hõõguma, mis ei ei tahtnud ega tahtnud kuidagi kustuda.
Ja nii see mõte seal oma tiire tegema hakkas ja paisu tagant välja tulemiseks õiget aega ootas. Kui
kevad kätte jõudis ja emadepäev lähenes, oli otsus minu jaoks tehtud! Me teeme filmi selle oma rühmaga
ära!
Kutsusin Muumid õppeklassi ja palusin Kairet, et ta näitaks sama filmiprogrammi ka lastele. Minu suureks
üllatuseks teadis nii mõnigi laps, kuidas niisugused filmid sünnivad. Ja muidugi, kui ma siis küsisin lastelt,
kas nad oleksid valmis ka ise seda tööd ette võtma, kostis vastuseks ainult üksmeelne jaa!
Istusime rühmas maha, võtsime suure paberi ette ja alustasime loo pealkirjast, oli ju vaja midagi huvitavat
välja mõelda. Pakkumisi tuli väga erinevaid, aga me panime nad kõik paberile kirja ja nendest
moodustasime hiljem sobivaima. Muusika valikul ei tulnud üldse muud kõne alla, kui Muumide
lemmikfilmist "Roosa panter"! Nüüd läksid lahti tõelised mõttetalgud: missuguseid trikke keegi filmis teha
võiks? Ka need soovid said paberile ritta pandud, et siis hiljem kõik järjekorras "töösse võtta".
Ühes leppisime ka kohe kokku- kodustele, eriti emadele, mitte üks sõna!
Ja siis me alustasime: Kaire tuli video- ja fotokaameraga rühma, sättis
paika statiivi ja nii algaski meie esimeste klippide salvestamine. Ega see
alati nii lihtsalt ei läinudki. Ikka juhtus, et keegi rääkis samal ajal, kui
kaamera töötas, või liigutas statiivi oma kohalt ära; mõnel ei tulnud kappi
pugemine või kapist välja tulemine nii hästi nagu oleks tahtnud ja tuhat
muud pisikest viperust, mis seda tööd saatsid. Küll oli hea, et kõike sai
kohe üle vaadata ja kontrollida, kuidas asi õnnestus. Rõõmu ja elevust
oli rühmas palju! Nii naljakas tundus see, kuidas kõik ühte kappi võisid ära
mahtuda või teisest jälle välja tulla. Tõeline mustkunst!
Suurem töö seisis ees aga pildistamisega. Siingi oli algul meil suureks
abiks Kaire, kes oskas nõu anda, kuidas üks või teine efekt paremini
linal välja paistab. Nüüd, kui asi selge, sai igaüks oma kätt ja silma
proovida ka pildistamisega. Ja soovijatest juba puudu ei tulnud. Nii
möödusid meil enamus hommikuid suure filmitegemise tähe all ning
ega Enelegi hõlpu ei antud! Niipea kui pakilisemad tööd tehtud, oli
temagi nõu ja jõuga meil abiks.
Nagu iga filmitegemise juures, juhtus meilgi äpardusi. Ühel päeval ütles
meile kaamera pärast pikka fotosessioon: "No card!" Muidugi olid kõigil
ehmatusest silmad suured ja jälle pidime abi otsima. Pika uurimise peale selgus, et seletamatul põhjusel
oli kaart hoopistükkis katki läinud. Kiiresti asendati katkine uuega, aga kõik väikesed näitlejad pidid oma
tööd uuesti otsast alustama. Kui esimesed võtted said enamasti täiskasvanute juhendamisel tehtud, siis
edaspidi pakkusid juba lapsed ise erinevaid liikumisvõimalusi välja.
Kuidas aga film sisse juhatada ja millega lõpetada? Otsustasime ka tähed elustada. Kõigepealt valisid ja
kaunistasid lapsed oma soovi kohaselt kes ühe, kes mitu tähte. Et asja huvitavamaks teha, oli mängu
toodud ka üks vale täht, mis muidugi ei leidnud endale õiget kohta ja lõpuks pidi ekraanilt hoopiski ära
sõitma.
Kui kogu tehniline pool sai Kaire poolt plaatidele salvestatud, oli vaja mõelda ka plaadiümbrise peale.
Jälle oli Kaire see, kes kopeeris toreda Muumi paberile ja ülejäänu oli juba väikeste kunstnike looming.
Jõudiski kätte emadepäev. Lapsed olid elevil, kui õhtu lõpuks kõiki õppeklassi palusime ja meie film
käivitus. No seda rõõmu oli emadel juba raske varjata! Ja kui veel igaüks oma filmi koos suure
kallistusega emale ulatas, ei olnud sõnu enam tarvis.
Järgmisel päeval käis lasteaias jutt aina filmi ümber. Tekkis isegi väike võistlus, kes oli rohkem kordi õhtu
jooksul filmi kodus vaadanud.
Mida veel selle loo lõpetuseks öelda? Lapsed olid väga agarad ja nutikad kõige uue ja huvitavaga kaasa
minnes. Filmi tegemise juures sai selgeks seegi, et kõik, mida me ekraanilt näeme, ei olegi alati nii nagu
paistab.
Ja imearmas oli kuulda, kuidas üks väike Muumitüdruk oma emale ütles: "Te saate emadepäevaks
niisuguse kingituse, mida mitte keegi enne pole saanud!"
Muumide rühma õpetaja Marju Kuusmaa
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Putukad, linnud ja loomad

Esimene aasta lasteaias

Sügis-talvisel perioodil oli meil tore koolituskogemus.
Osalesime kolmest moodulist koosnenud koolitusel
„Loomad ja linnud lasteaia õuealal“, mille korraldajaks oli
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.
Koolituse I moodul käsitles putukaid, II linde ning III
loomi. Nii nagu koolitus jagunes kolme moodulisse, olid
ka kolmes moodulis kolm osa:
* saime teadmisi putukate, lindude ja loomade
elukommetest;
* õppisime taaskasutatavatest materjalidest putukaid,
loomi ja linde valmistama;
* mängisime uusi ja taasleitud mänge, kus tegelasteks
putukad, linnud ja loomad.
Põnev oli teada saada uusi ja huvitavaid fakte putukate,
loomade ja lindude elust: mis putukas on kõige kiirem
lendaja, kui vanaks elavad lepatriinud, miks on konnal
suured punnis silmad, mida näitab rasvatihase must triip
kõhu all, kuhu lähevad konnad kudema, millisele pojale
annab linnuema kõige rohkem süüa, kuidas rähn putuka
puu seest kätte saab jne.
Meisterdamise osas saime uusi ideid ja põnevaid
praktilisi oskusi, kuidas ja millest on võimalik töös lastega
kasutada.
Pärast esimest putukate-koolitust läkski meil kohe lahti
leiva-saiakottide klambrite ja jäätee pudelite korkide
korjamine – tahtsime saadud teadmisi kohe ka
praktikasse rakendada.
Mängude mängimisel-õppimisel saime oma õpetajapagasisse palju uusi mänge ning mõned vanad, kuid
taasleitud toredad mängud.
Maikuu algul saime võimaluse õpitut jagada kolleegidega
praktilise tegevuse käigus. Esmalt andsime ülevaate
koolitusel omandatust, kus rääkisime putukate – lindude
– loomade elust ja kommetest.
Järgnevalt tutvustasime koolituse käigus valminud
omameisterdatud töid – paberist leivakottidest öökullid,
plastmassist lusikast ja papp-taldrikust toonekured,
veinipudeli korgist oravad, jäätispulgast ja lõngadest
sajajalgsed, papist südametest hiirekesed, liivapuruga
kaetud sisalikud – jagasime selgitusi, mis on millest
valmistatud ning kuidas neid teha.
Õpetasime kolleegidele toreda ämbliku meisterdamist
materjalidest, mida hakkasime peale I moodulit korjama.
Hingelinnu tegime paberist ning orava valmis veinipudeli
korkidest. Valminud tööd on praegu koos laste töödega
näitusel lasteaia pikas koridoris.
Piilude rühm sai koolitusel õpitut kasutada ka sportlikmeelelahutuslikul emadepäeva üritusel. Õpetasime
kõikidele emadele-lastele, kes üritusel osalesid, mängu
„Kirbud kodust välja“, mis vanematele väga meeldis.
Koolitus oli väga põnev ja igapäevatöös kasulik,
pakkudes palju uusi teadmisi, võtteid ja vahendeid
meisterdamiseks ja lastega mängimiseks. Tore oli
tõdeda, et ka kolleegidele oli meie koolituse tutvustus
põnev ning tagasiside positiivne.

Maikuus oli mul rõõm olla praktikal
Kiisude rühmas.
Praktika jooksul uurisin lastelt vastuseid
küsimustele :
• Kas sulle meeldib lasteaias käia?
Mis sulle kõige rohkem lasteaias
meeldib?
• Kas sa uusi sõpru oled leidnud?
Kes su sõbrad on?
• Kas sulle lasteaia toidud
maitsevad? Mis on sinu lemmik ?
Ning selgus, et kõigile kiisudele meeldib
lasteaias käia. Kõigile meeldib seal
mängida. Lisaks tõi Nora välja
võimlemise ja aeroobika ning Liisi rääkis
värvimisest ja liblika meisterdamisest.
Kõik lapsed on õppeaasta jooksul endale
sõbra leidnud. Kõige suuremateks
sõpradeks peetakse Oliver A-d – teda
mainis 5 last ja tüdrukutest on suurim
sõber Liisi, teda mainiti neljal korral. Kõik
sel päeval lasteaias olnud lapsed said
vähemalt korra mainitud kellegi sõbrana.
Kõikidele lastele maitsevad lasteaia
toidud. Lemmikuteks peetakse
frikadellisuppi, seda mainiti kolmel korral,
kohupiima samuti kolmel korral.
Laste vastused mind väga ei üllatanud,
sest Kiisude rühmas on tõesti tore
mängida, seal on väga huvitavaid
mänguasju ja väga sõbralikud lapsed. Ja
kogu seda mängimist ja õppimist
juhendavad tublid õpetajad. Ja see
frikadellisupp – see oli tõesti maitsev. Ma
polegi varem nii head frikadellisuppi
saanud, supp koosneski peamiselt
lihapallikestest!
Olen õnnelik, et sain kolm nädalat
Kiisude juures praktikal olla!
Kristi Vähi
Tallinna Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja
eriala III kursuse tudeng

Piilude rühma õpetaja Lea Luukas
Kiisude rühma õpetaja Kaie Kaup
Kiisude lapsed looduspargi väravas
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Punamütsike
Sügisel sai Tibude rühm loosi tahtel ülesandeks lavastada kollektiiviga
lastele midagi vahvat. Kuna lastele meeldivad muinasjutud ning
Tibutares on palju musikaalseid naisi, otsustasime katsetada Kaari
Sillamaa laulumängu „Punamütsike“. Meile meeldis ka see, et
Sillamaa „Punamütsike“ ei olnud täiesti klassikaline lugu, kuna
lavastusse oli sisse toodud rohkem tegelasi. Lisaks oli lugu sobilik
mängida õuesõppe raames kevadises looduses.
Aprilli keskel proovidega alustades olid ilmad veel jahedad, kuid algul
oligi hea kõik saalis läbi proovida ja laulud selgeks õppida. Meie
rõõmuks jõudsid neljandaks kokkusaamiseks kohale ka soojad
päikeselised ilmad, et proovidega õues jätkata. Kuigi oli oht, et väljas
kipuvad hääled ära hajuma, võis olukorraga rahule jääda. Kui aga
jõudis kätte esietenduse aeg, näitas ilm oma pahemat poolt ning ka
Punamütsikese hääl oli ilusate
ilmadega ära läinud. Meie soov
teha vabaõhuetendus oli küll suur,
kuid looduse vastu ei saanud ja me pidime ikkagi saali kasuks
otsustama.
Esietenduse, 17. mai hommikul oli meil väike ärevus sees, kuidas kõik
laabub, kuid kõik sujus hästi. Nähes etenduse ajal laste elevil nägusid,
veendusime, et ka hästi tuttav lugu võib olla köitev. Muidugi oluline
osa selle kõige õnnestumisel oli näitlejatel, kes kõik olid väga vahvad.
Tänud Punamütsike Pirjele, ema Irenale, vanaema Marjule, hunt
Annelyle, Miisu Liile, Pontu Piretile, jahimeestele Vaikele ja Pillele,
apteeker Joyle, postiljon Gaidile, siil Leale, orav Aadele ja jutustaja
Annelile!
Suur tänu kõigile, kes olid abiks nii nõu kui jõuga, eriti muusik Irenale
ja kunstnik Avele!
Tibude rühma nimel pani kirja Ene

Mul oli rõõm näha Tabasalu lasteaed Tibutare
õpetajate muusikalist versiooni tuntud muinasjutust
''Punamütsike''.
Muusika on etendusele kirjutanud Janika Sillamaa,
laulude tekstid Kaari Sillamaa.
Tibutares on juba traditsiooniks saanud, et õpetajad
lavastavad mõne lastele tuntud muinasloo.
Näitlejad olid valitud erinevatest rühmadest.
Minu jaoks oli suur üllatus, et paljud õpetajad nii
hästi laulda oskavad. Osatäitja hääled kõlasid koos
harmoonias ning neid oli hea kuulata.
Etendus oli väga huvitav ning mõneti ka humoorikas.
Oli huvitav näha, kuidas suutsid näitlejad edasi anda
oma tegelaskujule omaseid tunnuseid. Eriti osavalt
tegi seda hunt, kus tõi mulle naerupisara silma, sest
temast naljakamat hunti pole ma enne kohanud.
Punamütsike oli suurepärane, andes
pealtvaatajatele edasi just lapsemeelsust ning
punamütsikeselikku naiivsust. Ka punamütsikese
ema osatäitja oli vapustav, sest ta oli väga
loomutruu ema ning ilmselt tundis end oma rollis
mugavalt.
See etendus oli tore ning rõõmsameelne!
Ootan põnevusega järgmise aasta etendust!
Linda Helene Sillat, LÜG

Ristsõna MUINASJUTT
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Otsi ristsõnast üles järgmised sõnad:
APTEEKER, HUNT, LILLED, MOOS, PANNKOOK,
TELEGRAMM, PUNANE MÜTS, EMA, GRIPP,
KOKARAAMAT, MAHLAJOOK, KÄÄRID, METS,
PUNAMÜTSIKE, VANAEMA
Järelejäänud tähtedest saad kokku lugeda
lahenduse:
__ __ __
__ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __

__ __ __ __ __
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Öös on asju
Reedel, 20.mail, ei läinud Mikide lapsed koju, vaid jäid hoopis ööseks lasteaeda. 21 last, selle asemel et
koju minna, kogunes õuelt rühmaruumidesse ja alustas varem laste poolt kirja pandud mängude – tondid
tulid, kuum kartul, sõnamäng, silmapilgutamine, ajalehemäng – mängimist. Kesk mängulusti toodi meile
süüa. Maarja ema saabus soojade viinerite ja lihapallidega, Harri ema soojade makaronidega ning
Robini ema külmade jäätistega. Kuna eelmisest söögikorrast oli palju aega möödas, oli toidul hea minek.
Edasised mängud kütsid kired väga lõõmama ja seepärast otsustasime veidi jahtuda ja vaadata
vähemtuntud lastefilmi „Küürselg-sälg“, mis lastele meeldis, kuid lõpuni vaatamise võimaluse peab iga
laps ise leidma, sest ootamas oli DISKO!
Kaasatoodud plaatidelt kostva muusika järgi tantsiti, hüpati,
plaksutati ja nipsutati. Meeleolu lisas Marini isa poolt ülesseatud
diskopall. Tantsiti juba nagu suured, poiss tüdrukuga (julgemad)
või üksi, kaksi, mitmekesi. Limonaadi kulus õige ohtrasti!
Tants teeb jälle kõhu tühjaks ja saalist suundusime rühma, kus
ootas lauatäis kodust toodud nikki-näkki. Oh seda rõõmu, söö
nii palju, kui kulub: kartulikrõpse, juustupulki, kommi, banaani,
porgandeid, küpsiseid, viineripirukakesi ja limonaadi ja
limonaadi ja veidi vett kah.
Aga kuidas näeb lasteaed õhtuhämaruses välja? Otsustasime
asja uurida ja läksime taskulampidega luurele. Käisime läbi
kõikide rühmade riideruumid, veel valgemad ja pimedamad
ruumid, et taas kodurühma jõuda. Kõik tundus kuidagi palju põnevam kui päeval! Kell oli tiksunud
halastamatu kiirusega ja nii mõnegi lapse suust oli kuulda väsimusenoote. Mis siis ikka, hambaharjad
välja, ööriided selga ja sukeldusime põrandal reas olevatesse „pesadesse“. Unejutt ja unepai, head ööd
soov ning magama!
Kuid võta näpust, uni ei taha ju tulla nii erilises situatsioonis. Tahaks veidi sosistada, oma käe naabri
kätte suruda, piiluda siia või sinna. Poole kaheteistkümneks oli Une-Mati oma töö teinud ja saabus suur
rahu!... Et ärgata hommikul kolmveerand seitse, süüa, juua, mängida ja vanemaid oodata!
Mis siis meeldis kõige enam?
1 – disko oma muusika ja diskopalli paistel.
2 – taskulampidega mööda lasteaeda käia.
3 – valimatult süüa-juua – alati ju ei lubata!
Vanemad saabusid kokkulepitud ajal ja lapsed valgusid laiali, et vanematele jutustada oma muljetest.
Panime meiegi oma asjad kokku, aknad-uksed kinni ja vurasime enda tegemiste juurde.
Suur-suur tänu kõigile vanematele!
Öö lasteaias on väärt ettevõtmine, et enne päriselt lahkuminekut olla veidi aega tihedalt koos!
Mikide õpetajad Anneli Tammik ja Liis Kittus

Minu emme
1. Missugune on Sinu ema?
2. Mida Sulle koos emaga teha meeldib?
3. Mida ema teeb, kui oled pahandust
teinud?
Oma emadest rääkisid Mikide lapsed.
HARRI
1)
2)
3)

juuksed on valged; rõõmus, hea, talle meeldivad
alati lilled, meeldib süüa teha
lauamänge mängime
saab kurjaks, tõstab häält. Tekkisid pisarad silma.

MARLENE
1) siniste silmadega, valge nahk, kuldsed juuksed; hea,
meeldivad lilled, mida ma korjan talle. On väga ilus.
2) Trilmat mängida, metsas jalutada, naabrite juures
juttu rääkimas.
3) Vihastab, kui pahandust teen. Ütleb, et ta on
pahane, riidleb.

JOHANNES
1) Rahumeelne, vahest natuke närviline, kui me Kristjaniga kisame,
sõbralik. Vahest on kuri, vahel pettunud, kui keegi räägib, et teda
võetakse sinna, aga tegelikult ei võeta.
2) Mängida, koos süüa teha, kõike, ms emme palub mul teha.
3) Ema nägu läheb teistsuguseks ja kuri hääl tuleb välja. Kui midagi
maha kukub või ümber läheb.
ROBIN
1)
2)
3)

Ma ei teagi, mis värvi juuksed tal on. Kui valus on, siis paneb
plaastri peale.
Meeldib koos lilli korjata, lumikellukesi. Aias tööd teha.
Vahel saab pahaseks, ta ei lähe tigedaks, ainult pahandab.

MARKUS
1) Valged juuksed, tal on kollane nahk. Sportlik – mängib sinuga
Reis ümber maailma.
2) Minu arvutis mängib koos minuga.
3) Natuke riidleb minuga, kui ma õhtul magama ei jää. Täna
magasin oma voodis. Kui ta kuri on, siis ma lihtsalt tean seda.
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OSKAR
1) Mustad juuksed.
2) Mängida autodega vaiba peal.
3) Kui pahandust teen, siis pahandab.
TESSA
1) Pruunid juuksed, pikad, natuke lühikesed ka. Hallid
silmad.
2) Mängida ja tantsida. Puslet meeldib kokku panna.
3) Riidleb, kui maalin ja näpud väga värvised.
MARIN
1) Natuke beežid, natuke heledad. Sinised silmad. Süüa
teha meeldib, kaerahelbeputru.
2) Mängime Tabasalus jalgpalli.
3) Kuri nägu, kui pahandust teen.
KAROLIINA
1) Hästi ilusate riietega. Hästi pruunikas. Kuldsed juuksed.
Hallikad-sinised silmad. Kett on kuldne. Hea, rõõmus.
Meeldivad ilusad lilled – roosat värvi.
2) Mängida Reis ümber maailma.
3) Kuri vahel, kui mina alla ei tule, kui toad segamini.
GRETE
1) Ilus ja kaunis. Ta on minu üle uhke. Ilusad pruunid silmad
nagu mul.
2) Kahekesi meeldib linnas käia.
3) Kui on kuri, siis on kurja näoga.
GABRIELA
1) Hea, tubli, ilus.
2) Reisil käia, koos lauamänge mängida.
3) Emme rõõmustab, kui me oleme tublid, kui mängime
sõbralikult vennaga. Emme vihastab, kui me vaidleme.
KELLY
1)
2)
3)

Hea, kallis, ilus, meigitud, armas.
Vaadata telekat, lauamänge mängida.
Pidu tõstab emme tuju, teda rõõmustab lahedates
kohtades käimine. Emme vihastab, kui õde mind lööb.
Nutmine.

MARIUS
1) Suur, pikkade juustega, pikkade jalgadega.
2) Vaatame pakke, mis postionu on toonud. Mängime Reis
ümber maailma. Teema võileibu koos.
3) Emmele meeldib, kui ta mingis mängus võidab ja kui mu
tuba on korras. Emme vihastab, kui me pahandust teeme
ja tuba korras ei hoia.

„Kassid“ (Johannes Adrik, 7a)

MATHIAS
1) Natukese paks. Kollaste juustega. Meeldib väga kirjune
kleit. Oskab hästi pannkooke teha.
2) Meeldib koos minuga puslet panna. Kui noorem olin, siis
pikse puslet.
3) Kuri vahel, kortsus nägu. Hüüan kogu aeg emmet, see
pahandab teda.
ANETTE
1) Rohkem valge, rõõmus, pruunid juuksed. Tahab kogu aeg
endale patsi teha. Sinised silmad, lakib kogu aeg küüsi. Kui
emme sööb, siis mina söön ka sealt. Kannab kogu aeg
kõrvarõngaid.
2) Lauamängu mängida, Tsirkust. Luban emmel ka võita.
3) Kui Johanile haiget teen, siis pahandab. Paneb nurka
seisma. Kui päris pahaseks saab, siis teeb kõva häält.
MAARJA
1) Minu emme on vahest hea ja vahest kurja näoga. Ilus.
2) Käime vahest linnas ja sõprade juures.
3) Kui on suur pahandus, saan vitsa.
KAUR
1)

2)
3)

Sinist värvi silmad, nagu mulgi. Hakkab sama tähega, nagu
mina ja Kadi. Tal on igasugused, igat värvi pluusid, seelikud
ka. Vahel kurb, vahel tige, vahel rõõmus. Tal on huuled
värvitud.
Meeldib emme kaisus telekat vaadata. Mängida. Mul on nii
väga palju mänguasju.
Tean lihtsalt, et emme on kuri.

SANDER
1) Rõõmus, pruunid juuksed, musta värvi ka. Vahest kuri ja
õnnetu, siis kui ma talle nalja ei tee.
2) Vahest läheme temaga metsa ja korjame lilli. Sööme
kohvikus. Vahel lähme liumäe juurde, kus mina lasen alla ja
tema vaatab. Olen ema töö juures ka käinud, ujunud seal.
3) Riidleb, kui karjun, trambin ja jooksen.
SANDRA
1) Ilus, hea.
2) Hambaarsti juures käime, vaatame multikaid.
3) Emmele meeldib, kui ma talle pildi joonistan. Emme
vihastab, kui ma ärasaetud puude peale ronin. Võin libiseda
ja haiget saada.
FERRIS
1) Hea, sportlik, igal õhtul teeb kepikõndi.
2) Käia külas, metsas jalutada.
3) Emmele meeldib tikkida, meeldivad minu joonistused.
Emmele ei meeldi segadus.

„Vestlus“ (Maria Elling, 7a)
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Sügisel alustavad Muumide lapsed
kooliteed. Lasteaias elus on selle aja
jooksul on toimunud palju põnevat ning
kõik see on vormunud sõnadesse, mille
on kokku kogunud Muumide õpetajad
Marju, Helin ja Ene.
November 2007
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis nende isale
meeldib/ei meeldi.
Caspari vastused: meeldib joonistada, ei meeldi
kogu aeg minuga mängida.
Mai 2008
Enne emadepäeva küsitlesime samuti, mis emadele
meeldib/ei meeldi.
Caspari vastused: meeldib kogu aeg makarone
teha, ei meeldi putru teha, rohkem ei tea.
Kasvataja vestleb lastega teemal „Tunne enda
keha“. Küsitleb lapsi ja nemad näitavad, kus on
kõrvad, kus silmad. Mõned poisid väidavad, et neil
on habe ka. Kasvataja küsib: „Caspar, kus sinu habe
on?“ Caspar vaatab oma suurte silmadega
kasvatajale otsa ja teatab: „Ma ajasin habeme ära,
mul pole teda enam!“
Märts 2011
Lapsed lavastasid isekeskis näidendit. Kui kõik
valmis, kutsutakse kasvataja ka vaatama. Üheks
tegelaseks on kilpkonn. Caspar-peategelane-ütleb:
„Ma lähen vaatan, kus see kilpkonnaproua on. Ta
saab varsti lapse. Ta peaks rase olema!“
CASPAR
November 2007
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis tema isale
meeldib /ei meeldi.
Claudia vastused olid niisugused: meeldib tööl käia,
ei meeldi, kui ma pahandust teen.
Jaanuar 2008
Peale väikevenna sündi tuleb Claudia lasteaeda ja
toob kõigile kommi. Ise kommenteerib temale
omasel rahulikul moel: „Seda nimetatakse
väljategemiseks, kui teistele kommi tuua.“
Mai
Enne emadepäeva küsitlesime, mis emale meeldib
või ei meeldi.
Claudia vastused olid: meeldib, kui ma talle mamma
aiast lilli korjan, ei meeldinud, kui ma teisel aastal
liblikaid püüdsin.
November 2009
Peale isadepäeva sorteerisin värvilisi pabereid,
millest isade portreesid lõikasime-kleepisime. Ühele
paberile oli keegi joonistanud käelabad ja need
sinna jätnud. Kommenteerisin, et keegi on isa ilma
käteta jätnud. Claudia vaatas ja lausus: „Sõrad!“
(olid tõesti sõrgade moodi)
Detsember
Küsisin laste käest jõulusoove. Claudia mõtles ja
ütles: „Tahan sihukest pulbrit, et Richard enam mu
asju ei lõhuks!“
CLAUDIA

November 2007
Enne isadepäeva toimus rühmas küsitlus, mis sinu isale meeldib/ ei meeldi.
Kusti-Kaarel vastas nii: isale meeldib segu teha, ei meeldi magada.
Jaanuar 2008
Konstrueerime kokkupandavatest osadest tähti ja laon nendest Kusti nime.
Osutan tähtedele ja püüame koos lugeda: K-U-S-T-I. Kusti püüab ka kaasa lugeda
ja hüüab: "See ongi mina!"
Vaatasime muinasjuturaamatut, kus olid pildid saabastega kassist. "Saabastega
kass on emane kass!“ hõikab Kusti. Kui küsisin tema käest, mille järgi ta seda
otsustab, vastas Kusti: "Ma tean kõiki saabastega kasse!"
Kusti räägib, et tema sündis emme kõhust: "Siis emme oli paks". "Nii nagu Claudia
emagi, kellel ka just laps sündis", ütlesin mina. Seepeale vastas Kusti: "Claudia
ema oli nagu Paks Margareta!"
Veebruar
Seoses Vabariigi sünnipäevaga vestlesime lastega rahvussümboolikast, kui KustiKaarel teatas, et tema teab, kes on eesti rahvuskala. Küsimusele: "Kes siis?"
vastas Kusti: "Suitsuräim!"
Märts
Enne emadepäeva küsitlusel vastas Kusti-Kaarel, mis tema emale meeldib/ ei
meeldi järgmiselt: meeldib lill, ei meeldi konn!
Nädalateemaks olid lõunamaaloomad. Rääkisime pikalt-laialt, kus asub lõunamaa
ja et seal ei ole lund ega külma. Selle peale kostis Kusti: "Mina tean, kus
lõunamaa loomad elavad – kinos!" (hiljuti oli kinos käidud loomadest filmi
vaatamas).
Aprill 2009
Rühmas oli kevadtöid kujutav pilt. Osutasin tulbi- ja siis nartsissipeenrale ning
küsisin: "Mis lilled need on?" Esimesena vastas Kusti: "Rakvere raibe!"
Jaanuar 2010
Lapsed tulevad õuest ja võtavad riidest lahti. Et Kusti-Kaarlit veidi ergutada, lähen
tema juurde ja ütlen: „Ruttu, ruttu! Kohe algab lugemise kontroll!“, mille peale
vastab Kusti: „Mina oskan…sajani!“ (siin läksid meil sassi mõisted lugemine vs
loendamine).
Märts
Jutt on kevadest ja kevadetunnustest. Küsin lastelt: „Millest te aru saate, et kevad
algab?“ Kusti vastas:“ Siis, kui sul hakkab igalt poolt palav ja sa lähed vette!“
Mark Matthias käib isaga ratsutamas. Ühel päeval jutustab ta jälle, kuidas tal seal
läks ja mida tegi, kui Kusti sekkub: „Ma olen ka hobuse seljas sõitnud, aga sellel
oli saan taga!“ (asja lähemalt uurides selgus, et jutt oli meie vastlasõidust ja tõesti
– saan oli taga!)
Detsember
Kusti-Kaarel räägib, kuidas ta ükskord röntgenis käis: „Ma käisin arstil ja siis arst
tegi mulle A-jalale röntgeni, sest ta oli mul valus!“
Aprill 2011
Kusti-Kaarel tuleb peale haigust jälle lasteaed. Pärin ta tervise järgi ja räägin, et
minu lapselaps oli suure oksendamise pärast haiglas. Selle peale kostab Kusti:
“Ma vihkan kohe pühapäevi! Ma aastal 2009 ka ükskord oksendasin pühapäeval!“
KUSTI-KAAREL
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November 2007
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis isale meeldib/ ei meeldi. Laura vastused olid
niisugused: meeldib olla diivani peal, ei meeldi telekat vaadata.
Mai 2008
Enne emadepäeva kordusid samad küsimused. Laura vastused olid: minu emale meeldib pesu
pesta, kududa, lapsi kallistada. Ei meeldi isa peale karjuda.
Jaanuar 2010
Lapsed söövad täna väga hästi kapsa-kurgi-ananassi salatit. Laura võtab veel viimase kausi
põhjast ära ja ütleb: “Nüüd, kes veel juurde tahab, peab juba kaussi kratsima.“
Märts
Rääkisime kevadest ja kevadetunnustest. Küsimusele, millest te aru saate, et kevad on kätte
jõudnud vastas Laura: „Et varrukast tuleb higi sisse!“
Aprill 2011
Lapsed lähevad kunstitundi. Õpetaja Ave seisab toas ja ootab, kas keegi teda märkab ja
tervitab ka. Esimesena teebki seda Laura, mille peale Ave teda kiidab. Selle peale kostab
Laura: „Sellepärast ma vaatasin, et sa olid nii kurva näoga.“
LAURA
November 2008
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis nende isale meeldib/ei meeldi. Merilyn arvas nii: isale
meeldib tööd teha, puurida; ei meeldi, et venna on arvutis.
Mai 2008
Enne emadepäeva toimus samasugune küsitlus.
Merilyni vastused kõlasid nii: emale meeldib, et vennale lilli istutada(?), ei meeldi, kui mina
teen pahandusi.
Ühel hommikul läks rühmas elekter ära. Kõik jäid väga vaikseks ja Merilyn teatas: „Vist ahvid
võtsid elektri ära!“, millega teised kohe nõustusid.
Oktoober 2009
Jutt käib elukutsetest ja küsitlen lapsi, kelleks nad tahavad saada. Merilyn arvas, et politseiks,
sest politsei peab kiiresti jooksma.
MERILYN
November 2007
Enne isadepäeva tegime küsitluse, mis isale meeldib/ei meeldi.
Maria vastused: meeldib laudu panna- ehitab tubasi; ei meeldi, kui Katu mulle või mina Katule
haiget teen.
Mai 2008
Enne emadepäeva toimus samasugune küsitlus.
Maria vastused olid: emale meeldib pannkooke ja makaronitoite teha, ei meeldi küünelakki
lakkida ja kui ma kiusan Katut.
Märts 2010
Maria räägib suure saladuskatte all, et tema saab ka endale venna. Peale selle uudise
teatamist aga lisab: “Ma ei tea, kas tuleb poiss või tüdruk, aga üks igal juhul tuleb!“
Räägime kevadest ja kevadetunnustest. Küsimusele, millest te tunnete, et kevad on kätte
jõudnud, vastab Maria: „Päike hakkab lund sulatama, siis tuleb jää!“
MARIA
November 2007
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis nende isadele meeldib /ei meeldi teha.
Lauri vastused: meeldib tööd teha, saagida; ei meeldi, kui mina teen pahandust.
Aprill 2008
Laual on korv sünnipäevakommidega. Laur hakkab komme loendama: “Üks, kaks…
üheksateist ja kümme!“
Aprill 2011
Lapsed lähevad kunstitundi. Õpetaja Ave seisab toas ja ootab, kas keegi teda märkab ja
tervitab ka. Lõpuks siseneb Laura, kes siis esimesena seda teeb. Ave: „Lõpuks ometi märkas
keegi ka „tere!“ öelda.“ Selle peale vastas Laur: „Aga sa ise ju ka ei ütelnud meile!“
LAUR

November 2007
Enne isadepäeva toimus küsitlus, mis
isale meeldib ja mis mitte.
Lauri Gregori vastused olid
järgmised: isale meeldib lindu
voolida, ei meeldi draakonid.
September 2007
Lauri mängis kalalkäimist. Tuli minu
juurde ja ütles: „Me käisime kalal!“
Küsimusele, mis kala te saite, vastas
ta : „Mulgikala. Seda võib taskusse
kohe panna!“
Peale seda, kui lasteaias käidi
tutvustamas erinevaid linde, ütles
Lauri: „ Seal saalis oli üks riisikalind
ka. See, kes sööb riisi!“ Tõepoolest
oli lind, kes sööb riisi, aga tema nimi
ei olnud riisikalind, vaid riisiamadiin.
Mai 2008
Enne emadepäeva küsisime lastelt,
mis emale meeldib, mis mitte.
Lauri Gregor vastas: “Meeldivad lilled
ja väikesed pisikesed koerad. Ei
meeldi püstolid.“
Jaanuar 2009
Kasvataja küsib, kas te ostsite juba
endale uue kala ja kui, siis
missuguse? Lauri mõtles ja vastas:
„Ostsime küll! Samasuguse oranži, et
musta kala ei saanud osta, sest onu
ju ütles, et see kala on selle
akvaariumi jaoks liiga peen“. Kui
kasvataja küsis, mis see peen
tähendab, siis Lauri ütles: „ See on
see, et ta on kogu aeg kodus, noh!“
Märts 2010
Käisime draamateatris
„Piparkoogimehikest“ vaatamas.
Rääkisime kohapeal, kus me oleme,
mis teater see on, kes on näitlejad
jne. Tagasiteel küsis Ene lastelt, kas
nad ikka teavad, mis teatris nad
käisid. Lauri Gregor hõikas kohe: „Ja,
traumateatris!“
August 2010
Lauri Gregor ja Mattias riisuvad lehti
ja arutlevad, kuhu need panna.
Soovitan viia aia äärde põõsaste alla.
Selgitan veel, et siis muutuvad nad
mullaks ja on põõsastele väetiseks.
Selle peale kostab Lauri: „Ma tean,
kes nad mullaks muudavad! Pisikud!“
Veebruar 2011
Rühma seinal on sõjaväe paraadpilt
ja all tekst: „Ajateenistus on auasi!“
Lauri Gregor loeb. Küsin, mida see
lause tähendab? Lauri selgitab: „See
on see, et ei tohi aega kaotada.“
LAURI GREGOR
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November 2007
Enne isadepäeva toimus küsitlus, mis isale meeldib /ei meeldi teha.
Mihkli vastused: ei meeldi värvida, meeldib joonistada.
Mai 2008
Enne emadepäeva sama küsitlus, mis emale meeldib /ei meeldi teha.
Mihkel vastas: meeldib riisuda ja teisi asju teha, sööb makarone ka kogu aeg.
Küsimusele, mis ei meeldi vastas Mihkel, et kõik meeldib!
MIHKEL
November 2007
Enne isadepäeva toimus küsitlus, mis minu isale meeldib/ei meeldi.
Mikk vastas: isale meeldib süüa, ei meeldi magada.
Mai 2008
Enne emadepäeva sama küsitlus. Miku vastused: emale meeldib muruniidukiga
niita, koeraga jalutada, ei meeldi rõdu!
MIKK
November 2007
Enne isadepäeva küsitlesin lapsi, mis meeldib/ ei meeldi sinu isale.
Mari Grete vastused olid: isale meeldib maasikatorti teha, ei meeldi liha.
Mai 2008
Enne emadepäeva esitasime lastele samad küsimused.
Mari Grete vastused kõlasid nii: emale meeldib inimestele massaaži teha, ei
meeldi karjuda – see ajab teda närvi.
MARI GRETE

November 2007
Enne isadepäeva tegime rühmas küsitluse, mis isale
meeldib/ei meeldi.
Mattiase vastused: meeldib kommi lutsutada, ei meeldi
jonnida.
Mai 2008
Enne emadepäeva oli rühmas samasugune küsitlus.
Mattiase vastused: emale ei meeldi põrandaid pesta,
meeldib süüa teha.
Veebruar 2009
Rühmas käib arutelu teistest maadest ja rahvastest.
Eestis elavad eestlased, Venemaal venelased,
Soomes soomlased. Küsin, kas keegi veel teab mõnda
rahvust nimetada, mille peale kostab Mattias:
„Inimesed ka!“
November 2009
Nädalateema oli „Eesti rahvas läbi sajandite“.
Vestlesime vanaaegsetest mänguasjadest ja jutu
sekka tuli sõna karjapoiss. Küsisin, kas keegi teab,
mida tähendab karjas käimine? Selle peale vastas
Mattias: „See on kui sõbrad mitmekesi koos käivad!“
Jaanuar 2010
Paneme õueminekuks riidesse, kui Mattias teatab:
„Minu elu oli noorena naljakas, aga nüüd enam ei ole!“
MATTIAS

September 2007
Hommikul, kui Mark kingi jalga topib, jääb kingarihm kuidagi pikalt lahti,
mille peale ta kostab: „See on liiga pikaks kasvanud!“
Oktoober
Peale magamist paneb Mark ennast riidesse. Pluusi varrukad olid kuidagi
üles keerdunud ja ta püüdis neid alla sikutada. Küsisin, kuidas need
varrukad siis üles läksid? Mark vastas: „Juheja ei töötanud õigesti,
sellepärast läksid üles!“ (mida see esimene sõna tähendas, jäigi
selgusetuks).
November
Enne isadepäev toimub rühmas küsitlus, mis minu isale meeldib/ei meeldi.
Mark Matthiase vastused: meeldib loomi voolida, ei meeldi inimesi, ei oska
voolida.
Mai 2008
Enne emadepäeva toimus küsitlus, mis emale meeldib/ei meeldi.
Siin on Mark vastanud nii: meeldib siili teha, ei meeldi tigusid teha.
Detsember
Mark hakkas trennis käima. Alguses ei saanud ta seal kuidagi hakkama,
aga nüüd on juba tubli ja teeb kõike hea meelega kaasa. Ühel päeval, kui
jälle trenniminek ees, näitab oma musklit ja ütleb: „Siin on juba kont
hakanud kasvama!“ (ise osutab veenile, mis suurest pingutusest naha alt
välja paistab).
September 2009
Lapsed joonistasid rõdul. Mark Matthiasele ei meeldinud, et Lauri nii palju
joonistas ja tuli kasvatajale kurtma: „Lauri Gregor võttis nii suure paki
pappa ja joonistas kõik läbi!“ (pappa vs pappi!).
Oktoober
Vestlesime elukutsetest ja sellest, millise elukutse keegi endale valib.
Küsimusele, kelleks tahad saada, vastas Mark: „Mina ei tahagi kellekski
saada!“
MARK MATTHIAS

November 2007
Enne isadepäeva küsitlesime lapsi, mis nende isale
meeldib/ei meeldi.
Mia vastused: isale meeldib joonistada, ei meeldi kirjutada.
Veebruar 2008
Lapsed tulevad õuest. Väikeses koridoris on nö segasumm.
Mõned lapsed istuvad, mõned ootavad, mõned võtavad
riidest lahti. Mia Marie seisab segasumma keskel ja ütleb:
„Tead kasvataja, mulle hakkab juba närvidele käima!“
Oktoober 2009
Vestlus käib elukutsete ümber. Küsimuse peale, kelleks Mia
tahab saada, vastas Mia: „Mina tahan printsessiks saada!“
Küsimusele, mida tähendab sõna elukutse, vastas Mia:“
See on see, kui sured ära ja tõused jälle püsti.“
November
Jutt käib hammastest ja nende hoidmisest. Kellel on
hammas valutanud ja kellel veel pole. Mia kuulab ja ütleb:
„Kuule, kasvataja, kas peale jäähammaste tulevad
proteesid?“
Mai 2010
Küsimusele. „Mis tööd sinu ema teeb?“ vastas Mia. „Raha
teenib“. „Kuidas ta seda teeb?“ „Pangakaardiga!“
November
Mia tahab õues, et kasvataja teda keerutaks. Selgitan, et
olen juba vana, ega jõua enam nii suurt last keerutada.
Seepeale vastab Mia, et tema mamma on ka vana, aga
keerutab küll. Küsisin siis, kui vana mamma on – selle peale
vastas Mia: „Ma arvan, et ta kümnest on möödas küll, aga
ma ei tea, kas ta neljakümnest on möödas!“
MIA MARIE
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November 2007
Enne isadepäeva üritust küsitlesime lapsi, mis
isale meeldib/ei meeldi.
Hanna vastused: meeldib mängida, ei meeldi
joonistada.
Veebruar 2008
Ühel päeval räägib Hanna, et tema oli ükskord
haige – tal oli põiepõletik. Uurin, kas Hanna käis
paljalt väljas või istus külma maa peal ja külmetas.
Selle peale teatas Hanna: „Tuul lükkas mu maha
ja ma sain põiepõletiku:“
Mai
Enne emadepäeva tegime samuti küsitluse, mis
emale meeldib /ei meeldi.
Hanna vastused: emale meeldib mängida
mänguasjadega, meie lubame tal seda teha.
Ei meeldi kurjustada jonni peale ja laste peale.
Jaanuar 2009
Hanna räägib: „Minu nimi algab kahe tähega: Mtähega ja H-tähega.“ (perekonnanimi algab M-ga)
Märts
Kevade alguse puhul vaatasime pilte ja otsisime
neilt kevade tunnuseid. Ühel pildil oli pesa, kus
munad sees. Lapsed ütlesid, et need on linnu
munad, mille peale hõikas Hanna:“ Ei, need on
kuke munad!“
Juuni
Ene küsis Hanna käest. „Sa siis täna magama ei
lähe?“ „Jah, ma jään täna väsinuks,“ oli Hanna
vastus.
August
Hanna: „Ma teen plastiliinist ninasarviku poja ja
liblika poja. Kas sulle meeldivad ka pojased
asjad?“
Oktoober
Vestlesime elukutsetest. Küsimuse peale, kelleks
sa tahad saada, vastas Hanna: „Mina tahan
saada okasroosikeseks!“

Laste ütlusi kogusid
Sipsikute õpetaja
Pirje, kunstiõpetaja
Ave ja Tibude
õpetaja Ene
Suur tänu!
Õpetaja ja Rasmus räägivad juttu. Õpetaja küsib: „Rasmus, kas sa
oskad sõita kaherattalise jalgrattaga?“ Jaatava vastuse peale küsib
õpetaja, et millal ta selle selgeks sai. Rasmus (4a 7k) vastab:
„Vanasti.“

☺☺☺
Õues olles teeb õpetaja Marileenile (Mammule) võililledest pärja.
Mammule meeldis pärg väga ning ta läks seda kohe õekesele
näitama. Juba tuligi Helle-Riin (3a 5k) jooksuga õpetaja juurde:
„Tahan ka seda pea katust!“

☺☺☺
Meeri räägib, et neil on õues batuut. Elisabeth ütleb, et neil on ka.
Sellepeale kostab Grethel (4a 7k): „Kauril on kaks kuuti“.

☺☺☺
Kaspar läheb koridori, sest keegi on tema kummikuid puutunud
ning tuleb seda õpetajale ütlema. Seepeale kostab Juss (4a 4k):
„Sa ei pea kogu aeg kaevama:“

☺☺☺
Krõllide rühma lapsed on kunstitoas ja joonistavad kalu. Ilm on ilus
ja lapsed on juba tükk aega joonistanud.
Õpetaja Ave: „Roland! Jäta töö pooleli, saad ka õue minna!“
Roland: „Ei saa pooleli jätta. Pean vee ära joonistama, muidu kalad
surevad ära“.

☺☺☺

Oktoober
Hanna vaatab Eliise kappi ja teatab: „Eliisel ja
meil on kaksikud sukad.“

Varahommikul räägib õpetaja Grethelile, et ta on veidi unine.
Grethel uurib, et kas ta ikka magas. Jaatava vastuse peale küsib
Grethel (4a 7k): „Kas peremees äratas su üles?“ (ta mõtles õpetaja
abikaasat)

Detsember
II advendi hommikul tuleb juttu küünalde
süütamisest, kui Hanna ütleb: „Meil on ka kodus
talendiküünal!“

Natuke peamurdmist
Mis ei sobi ritta?

Jaanuar 2010
Kunstitunnis kujutavad lapsed uusaastasaluuti.
Tegemist on vahakriipega. Ave küsib Leoni käest,
miks tema saluut nii vilets on, et ei paista hästi.
Selle peale vastas Leon: „Ma säästumarketist
ostsin“ Hanna aga teatas: „Mina ostsin küll
Prismast!“
Märts 2011
Hanna tuleb peale haigust lasteaeda ja haigusest
rääkides teatab: „Mul oli enne niisugune
põiepõletik, mis kestis kurku!“
HANNA

17

Maikuus toimunust
•
•

•
•
•
•

lasteaia pikas koridoris ja saalis sai vaadata laste kunstitööde näitust
maikuus oli Tibutares Kiisude rühmas praktikal Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse
lasteasutuse õpetaja eriala III kursuse üliõpilane Kristi Vähi, kelle juhendajaks on õpetaja Kaie
Kaup (loe Kristi muljetest praktikal Kuldmuna lk 10)
6.mail toimus Tibutare rahvastepallivõistlus, kus osalesid kaks vanemat rühma – Mikid ja
Muumid (loe Kuldmuna lk 4)
9.mail kell 17 tähistasime emadepäeva sportlik-meelelahutusliku ühisüritusega Tibutare
õuealal
26.mail võistlesid Muumide, Mikide, Krõllide ja Nakside lapsed Tibutare spordipäeval palliviskes,
kaugushüppes ja jooksus (loe Kuldmuna lk 4)
17.mail said lapsed vaadata meie õpetajate lavastatud muusikalist etendust „Punamütsike“ (loe
Kuldmuna lk 11)

•
•
•

19.mail külastas lasteaeda kino – väiksemad rühmad vaatasid filmi „Kolm põrsakest“ ning
suuremad filmi „Tallinna legendid“
23.mail kohtusid tibutarelased uute laste ja lapsevanematega, et tutvustada meie lasteaeda
ning tulevast rühma ja õpetajaid
28.mail saatsime pidulikul aktusel kooli Mikide ja Muumide lapsed

ÕNNITLEME
Kaastööd Kuldmuna augustikuu numbrisse on
oodatud 7.augustiks
e-postiaadressil metoodik@tibutare.edu.ee

6.juunil sündis muusikaõpetaja Birgiti perre

Oodatud jutud, pildid, teadaanded, laste jutud ja
kunstitööd, töötajate mõtted, vanemate tagasiside

7.juuni – GAIDI PAHVERK

pisitütar MARII-BRITH

28.juuni - AVE PEEBO

Viljakat sulejooksu!

12.juuli – HELIN LAIMETS

Suvised tegemised
•

„Me kõik mõistame ilma läbi oma silmade. Suur on suur ja väike on väike ainult siis, kui suure kõrval
on väike. Väikese inimese maailm võib olla palju suurem, kui suureks saanu oma. Ja üks väga väike
rahvas saab olla väga suur, kuigi maa tundub väike ja ilm suur…“ XI noorte laulu- ja tantsupidu
„Maa ja Ilm“ toimub 1.-3.juulini 2011 Loe lisaks: http://maa-ja-ilm.laulupidu.ee/

•

Unustatud mõisad 2011. Eestis on palju ilusaid mõisamaju. Paljudes neis paiknevad koolid.
Kolmkümmend kolm mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele sel aastal kuuel päeval avatud.
Miinimumprogrammina toimub igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja
kohvikud. Lisaks korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte,
töötubasid ja muud huvitavat. Külastuspäevad: 11. juuni, 9.-10. juuli, 30. juuli, 6.-7. august. Mõisad on
avatud 10.00 kuni 18.40. Loe rohkemat: http://unustatudmoisad.ee/

•

Kas oled käinud Prangli saarel? Eesti- ja inglisekeelseid ühepäevased reisid Prangli saarele
toimuvad igal kolmapäeval ja reedel. Juulis ka igal esmaspäeval. Päevareisile võib tulla igaüks,
selleks eraldi gruppi moodustama ei pea. Ekskursioonid väljuvad Tallinna kesklinnast, Tallinn 2011
infokeskuse eest, hommikul kell 8. Pikemalt loe: http://pranglireisid.ee/

•

Kuu aja pärast, 15.-17. juulini toimub Euroopa kultuuripealinna aasta olulisim ja Eesti suurim tasuta
mere- ja perepidu Tallinna Merepäevad 2011. Uuri lisa: http://www.tallinnamerepaevad.ee/est.php
Kui midagi uut ja põnevat avastad, siis jaga muljeid kõigi tibutarelastega!
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