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Sa loed Tabasalu lasteaed Tibutare uudistelehte.
Vastlakuklid

Mäng on midagi paremat!
Pirje Kurvits
Mäng pole väikese inimese töö,
mäng on midagi paremat.
Pole vahet – kas on päev või öö,
räägid tõtt või „valetad“.
Mängus ei pea mängima iseend,
mängus on kõik vastupidi.
Loeb hoopis sinu enda fantaasialend,
võid pöörata elu pahupidi.
Võid mängida kaptenit, pilve või ussi
või hoopis midagi muud.
Mängida kihutavat autobussi,
kes põrutab vastu poolkuud.
Olla printsess imelisel muinasjutumaal,
pärastpoole aga haldjas või ingel.
Tunda end suurena kui sinivaal
ja arvata, et elu on vinge!

(umbes 30 kuklit)
Taigen:
1 kg jahu
100 g võid
2 kl piima (u 400ml)
150 g suhkrut
35 g pärmi (Eesti oma)
5 muna
1 väike tl soola
Vahukooremüts:
400 g vahukoort
3 spl suhkrut
Sulata potis või. Lisa piim ning soojenda segu.
Pane taignasegamisnõusse jahu, suhkur, sool,
lahtiklopitud muna ja vedelaks hõõrutud pärm.
Lõpuks lisa või ja piima soe segu ning sega
kõik see ühtlaseks taignaks.
Lase taignal kerkida kahekordseks. Sega ning
lase veel kord taignal kahekordseks kerkida.
Veereta kuklid ning lase neil plaadil kerkida.
Enne ahju panemist määri kukleid pealt
munaga. Küpseta 200°C juures, kuni kuklid on
kuldpruunid.

ÕNNITLEME
6.veebruar - LII LAINESTE
14.veebruar – LEILI MIHHAILOV
Pirje Kurvits on Tallinna Pedagoogilise Seminari
koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala III kursuse
tudeng, kes on taas Tibutares praktikal.
Tänasest lehest saate lugeda Pirje mõtteid ja
soovitusi mängudest ja mängimisest, mida tasub
meeles pidada nii lastevanematel kui ka
lasteaiaõpetajatel.

16.veebruar – BIRGIT VEEMAA
27.veebruar – HILLE-REET KARISTE

Rubriigis LUUBI ALL tutvume igas Kuldmuna numbris ühe Tibutare töötajaga lähemalt.
Valiku, kellest millises lehenumbris juttu tuleb, otsustas loos.
Seekord on luubi all Krõllide rühma õpetaja MOONIKA RÜNNE.
Mis on lasteaias töötamise juures kõige raskem
Minu jaoks on kõige raskemad kirjalikud aruandlused.
Mida pead oluliseks töös lastega (laste
kasvatamisel)
Minu jaoks on oluline ,et kõiki lapsi võetaks
võrdsetena. Et rühmas on reeglid ja need on kõigile
ühtemoodi täitmiseks. Pean oluliseks laste
kasvatamisel ausust, siirust, sõbralikkust,
kokkuhoidmist ja üksteisega arvestamist.
Moonika koos hundikoer Joy’ga

Nimi MOONIKA RÜNNE
Sünniaeg, tähtkuju 4.okt.1977, Kaalud
Kellena Sa Tibutares töötad
Töötan Krõllide rühma õpetajana.
Kaua Sa oled Tibutares töötanud
Olen Tibutares töötanud kahel korral ja kokku
teeb see 7 aastat.
Kuidas sattusid lasteaeda tööle
Sattusin Tibutaresse tööle noore tudengina.
Tollane juhataja Maie Kolde võttis minu emaga
ühendust ja pakkus mulle võimalust tulla kooli
viimase kursuse kõrvalt tööle. Nii ma jäingi siia
viieks aastaks, aga siis tuli võimalus minna
Taanimaale tööle ja õppima. Ja nüüd, kui tekkis
võimalus tulla tagasi oma vanasse rühma ja
super hea paarilise Gaidi kõrvale tööle, haarasin
kohe võimalusest kinni.
Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige enam
Olen kunagi öelnud ühes väljaandes, et minu
töö on minu hobi ja inimene, kes ei armasta
lapsi, ei saakski sellist ametit valida. See
väikeste inimeste siirus ja otsekohesus...

Sinu enda lasteaiakogemus (lapsepõlv)
Olen ise Tibutare Mikide rühma kasvandik. See oli tore
aeg, nii palju head on meenutada aga olid ka mõned
mõrud hetked. Nüüd oma lasteaiaajale tagasi mõeldes
ja olles ise õpetaja – kus oli alles koostöö vanemate ja
lasteaia vahel. Emad õmblesid pidude kostüüme ja
nukkudele riideid; isad käisid abis rühmas asju
parandamas. Tulles tööle Tibutaresse oli nii vahva
näha seinal minu isa valmistatud lilleriiulit või sõbranna
isa tehtud nukumööblit. Eriti toredad olid lasteaias
käies kinoõhtud, kus mindi Tabasalu kultuurimajas
olevasse kinno ja peale kino ootasid emmed ja issid
meid õues. Ja muidugi minu esimene Tantsupidu
Kalevi staadionil – tänud õpetajatele Maajale ja
Marjule kes võtsid seda asja südamega. Selle toreda
aja eest lasteaias tahan tänada oma õpetajaid Tiinat ja
Mallet!
Millised on sinu huvid ja hobid
Mulle meeldib palju looduses viibida, viimastel aastatel
on huvi äratanud kodukandi ajalooliste ehitiste otsimine
ja uurimine. Suvel armastan palju lugeda, rulluisutada,
talvel harrastan iluuisutamist. Üle kõige aga armastan
olla oma maakodus, kus mind ootavad kaks saksa
lambakoera ja pärsia kass.
Mida tahad veel endast rääkida
Tegelikult ei tööta ma ainult Tibutare lasteaias – olen
õpetaja ka ühes Tallinna lasteaias. Minu lastega
töötamise kogemused ei piirdu ainult Eestiga. Olen
olnud Taanis lapsehoidja ja 2008. aasta suvel oli mul
võimalus olla Pariisis lapsehoidjaks ühele väikesele
tüdrukule.

Rubriigis „Lapsed arvavad” esitavad õpetajad
lastele küsimusi või vesteldakse kuu teemadel.
Seekord saate lugeda, mida arvavad Piilude ja
Nakside lapsed

ELUST LÕUNAMAAL JA
PÕHJAMAAL

PIILUD
MIS ON LÕUNAMAA?

MIS ON PÕHJAMAA?
•
•
•
•
•

Lõunamaa on soe maa.
Lõunamaal süüakse banaane.
Lõunamaal elavad kitsed ja
lehmad nagu Lõuna-Eestis.
Sooja ilmaga on seal palju ahve.
Lõunamaal elab palju loomi.
Suur dinosaurus suurte
jälgedega ja teeb hirmsat häält.

•
•
•

Põhjamaa on külmal maal.
Põhjamaale on pikk maa
sõita.
Põhjamaale bussiga minna
ei saa, seal on hästi palju
lund.

NAKSID
Kuidas nimetatakse eskimo maja? Mitte keegi ei
mäleta. Kui õpetaja ütleb, et see sõna algab ihäälikuga, vastab Derek, et see on ingver. „Aga
lõpeb u-häälikuga”, ütleb õpetaja. Jälle vastab
Derek: „Nüüd ma tean. See on õlu.”

Mia Brit värvib pilti lõunamaa
loomadest, kutsub lähemale:
„Tule vaata, minu känguuru
läks vihadusest täiesti
pruuniks”.

☺☺☺

☺☺☺

Oskar vaatab raamatut „Mets” ja ütleb:
„Kasvataja, vaata! See on kõige kurjem karu.
Tema nimi on müsli”.
☺☺☺
Lapsed vaatlevad pilti, millel on eskimo
suuskadega. Õpetaja küsimusele, miks tal on
suusad all, vastab Mia Brit: „Ta tuleb Otepäevale
suusatama”.
☺☺☺
Pildil on indiaanlane, aga Francis ütleb: „See on
jaanlane”.
☺☺☺

JÄÄKARU
Jääkaru on ovaalne (Mia Britt, 4a)
Kui jääkaru kukub, siis jää läheb katki.
Sellepärast on tal karvad jala all. (Oskar, 4a)
PINGVIIN
Tal on lihtne nokk (Ken-Tristan, 4a)
PÕHJAPÕDER
Kaevavad maad (Oskar, 4a)
Käpega otsivad süüa (Ken Trsitan, 4a)
HÜLJES
On värviline, võib igat värvi olla, mitte roosa
(Oskar, 4a)
Ujuvad kätega (Ekke, 4a)
On lühikesed käes (Klaus, 5a)
Elust soojal maal
Vihmauss elab lõunamaal (Ekke, 4a)
Lõvil on niuksed pruunid karvad kaelas (KenTrsitan, 4a)
Lõvil on lokid kaela ümber (Oskar, 4a)

Head aega, Tibutare jõulupuu!
Kolmekuningapäev
al,
6.
jaanuaril
kogunesid taas kõik
väikesed ja suured
tibutarelased saali,
et laulu ja tantsu
saatel
jõuluajale
joon alla tõmmata
ning
kombe
kohaselt jõulukuusk
ära saata. Saalis
tormas laste keskel
ringi
üks
üpris
õnnetu olemisega
päkapiku
tüdruk,
kes
kurtis,
et
kaotas
tihedas
lumesajus kodutee
silmist
ning
jäi
teistest päkapikkudest maha. Kurvalt istus
päkapikk Birgit saali põrandale, võttis peast
päkapiku mütsi, seljast punase kuue, lappis
need kenasti kokku ning pistis punasesse
õlakotti, mis tal kogu jõuluaja kaasas oli. Ei
saanud see pisike päkapikk kaua kurb olla.
Nähes saalis nii palju särasilmseid lapsi ja
rõõmsaid kasvatajaid, otsustas ta jäädagi uueks
aastaks Tibutare lasteaeda. Lapsed olid selle
otsusega väga päri ning lubasid päkapikule

laulda ja tantsida aasta läbi, et ta ainult kurb ei
oleks.
Esimeseks tähtsaks ülesandeks oligi päkapiku
tüdrukul laulda ja tantsida koos lastega
jõulukuusele ning kasvatajate abiga korjata
kuuselt ehted ära. Nii saigi iga rühm enne
jõulupuu teele saatmist võtta puult hõbedase
kaunistuse ning sosistada oma rühma uue aasta
lubadus kuusele, ehtele ja päkapikule. Oi, mida
kõike lubati – olla head ja veel paremad lapsed,
mitte tülitseda ja mitte lärmata, magada lõunal
lasteaias nii nagu heale lapsele kohane jne., jne.
Ühe rühma lubadus läks muidu ähmi täis
päkapikule nii hinge, et ta tundis hetkega, et siin
majas on koos hästi sõbralikud ja armsad lapsed
– me lubame, et ei unusta Tibutare lasteaeda
mitte kunagi! Lubadused antud, kuuseehted
okstelt võetud, leidis iga rühm puu alt ka
kingituse. Need lapsed on tõesti selle kingituse
ära teeninud! Ja oligi aeg jõulupuule lehvitada!
Peo lõppedes ei olnudki päkapiku tüdruk enam
mures ega kurb, vaid õnnelik ja rõõmus, et võib
alanud aasta veeta nii toredas lasteaias kui seda
on Tibutare.
Rõõmurohket alanud aastat kõigile!
Tibutare muusikaõpetaja Birgit

Mäng, mängimine, mängud...
Mängimine on minu arvates üks maailma lõbusamaid ja toredamaid tegevusi, sest siis saab inimene olla
maailmas, mille ta on vastavalt oma kujutlusvõimele loonud. Fantaasia abil saab toast printsessi loss või
kahest toolist ja tekist hoopis karukoobas – vaja on ainult mõttetööd ja minu arvates seda lastel jagub.
Mängides süveneb laps oma maailma ning sel hetkel on raske tema tähelepanu haarata. Ta tunneb end
siis kindlana, sest ta on loonud oma turvalise kohakese, kus oma mõtteid mõlgutada ja tundeid
väljendada. Mängides elab laps välja selle, mida ta on vahetult nö pärismaailmas kogenud ja näinud.
Täiskasvanupoolse vaatlemise kaudu on võimalik teada saada lapse sisemistest probleemidest, mida ta
pelgalt vestluse kaudu õpetajatele ja vanematele ei avaldaks. Mängimine on lapse jaoks lõõgastav
tegevus, kus ta teeb „oma asja“ ja minu arvates ei peaks igasse mängu üldse sekkumagi.
Lapsed peavad saama võimalikult palju mängida ja see peaks teistest tegevustest olema ülekaalus. Minu
arvates ei peaks ka suured inimesed mängimist häbenema, vaid hoopis meenutama oma lemmikmänge,
mida lapsena sai mängitud ja meenutama neid tundeid, mis tol hetkel neid valdasid ning leidma ka
täiskasvanuna aega mängimiseks. Mängima peab hingega, mitte pealesunnitult.
Lapsed peavad õppima mängima ning täiskasvanute, nii vanemate kui õpetajate, kohustus on neid selle
juures abistada ja suunata. Mänguasjad on mängu juures abimaterjaliks ning need pole mängu juures
tähtsaimateks asjadeks. Mina kasvasin üles väheste mänguasjadega ja olen nüüd tagantjärgi selle üle
õnnelik, sest kasutasin sellevõrra rohkem oma kujutlusvõimet. Tänapäeval on mõningatel lastel liiga palju
mänguasju, mis piiravat nende fantaasiat.
Pirje Kurvits
TPS tudeng ja Tibutare praktikant

150 päeva koolilaps ehk kalli-kalli õhtu Piilude rühmas
Piilude rühmal
on juba
aastaid ilus
traditsioon
kohtuda taas
oma kevadel
kooli saadetud
laste ja nende
vanematega.
See on
tavaliselt
Koolilaps Elisabeth 1.septembril

detsembris, kui lapsed on 100 päeva koolilapsed
olnud.
Haiguste tõttu toimus üritus sel aastal 28.jaanuari
õhtul, mil täitus 150 päeva kooli algusest.
Meie rühmast läks kooli 19 last. Neist 12 Tabasalu
kooli, 3 Rocca al Maresse, 1 Mustamäele, 1
Viimsisse, 1 Peetri ja 1 laps Harku-Järve kooli.
Üritusel oli 16 last ja taaskohtumine suur rõõm
kõigile.
Elevil joosti esikusse vanu sõpru tervitama,
uudistama ja mõõtma, kui pikaks keegi on
kasvanud.
Õhtu üllatuskülaliseks oli laste poolt armastatud
praktikant Pirje, kes maskeerus algul päkapikuks ja
lapsed pidid ta lasteaiast üles otsima.
Seejärel toimus nelja võistkonna vahel viktoriin
tarkuse kontrollimiseks. Et lapsed nutikad ja tublid
on, näitasid kõik õiged vastused. Samas oli tore
vaadata, kuidas lapsed juba kirjatähtedega kirjutada
oskasid.
Pärast algas meelelahutuslik osa. Esines kaks
vahvat tantsutruppi. Ühed tantsutüdrukud Triinu,
Victoria, Liis ja Heidi olid Tabasalu ja teised Natali,
Tiare Birgit ja Annika Helena Rocca al Mare koolist.
Rohkem esineda soovijaid ei olnud ning algas
mänguaeg.
Vahepeal rääkisid lapsed, kuidas neile koolis
meeldib ja õppimine läheb ning millega vabal ajal
tegelevad.
Rühmas oli kaetud ka kohvilaud, mida vanemad
erinevate näkside ja suupistetega täiendasid.
Selgus, et seda õhtut ootasid ka emad-isad, et
üheskoos tassike kohvi juua ja omavahel juttu
puhuda.

Meie aga uurisime vanematelt koolielu kohta ja
soovisime tagasisidet meiepoolsele lastega tehtud
tööle.
Samuti huvitas meid, millised on laste ja
lastevanemate mõtted ning arvamused sellise ürituse
kohta, kus kooliläinud lapsed kohtuvad taas
lasteaias. Lisamegi siin mõned laste arvamused.
Triinud: Meil on väga tore. Nägime jälle kõiki oma
lapsi ja lasteaias on tore mängida. Palju uusi asju on
rühma toodud.
Victoria: Ootasime kogu aeg seda päeva, et jälle
kokku saada. Ei tahagi ära minna.
Katharina: Mulle meeldib jälle nende lasteaia
mänguasjadega mängida.
Natali: Tahtsin teid ja teisi lapsi näha. Kõik on nii
pikaks kasvanud.
Kristiina: Ma pole vahepeal lasteaias käinud. Nii hea
oli olla, kõik oli tuttav.
Rihard Kristjan: Tahaks lasteaeda magama ka jääda.
Mida aga arvasid meie emad ja isad?
Katharina ema: See õhtu peaks olema. Lapsel oli nii
suur elevus ja põnevus vanade sõpradega kohtuda.
On näha, et lapsed seda ootasid. Panin tähele Natali
tulekut ja silmade sära, kui teda kallistasite.
Kristiina ema: 100% väga vahva üritus.
Heidi ema ja isa: Väga originaalne. Oleme rääkinud
oma paljude tuttavatega, aga nende lasteaedades
sellist üritust ei tehta. Tekib võrdlusmoment, millised
olid lapsed pool aastat tagasi lasteaias ja millisteks
nad sirgunud on.
Elisabethi ema: Seda üritust võiks võrrelda kui suure
pere kokkusaamisega pühade ajal „vanas kodus” –
enne kohtumist on kõigis tunda ootusärevust, kohale
jõudes valdab kõiki jällenägemisrõõm. Ning mis kõige
tähtsam – „vanas kodus” ootasid taas omad kallid
kasvatajad.
Õhtu möödus kiiresti. Südamlikus, sõbralikus ja
lõbusas meeleolus.
Kuna meil oli väga tore, sõbralik ja üksmeelne rühm
oli kohtumisrõõm suur ning lahkumine raske. Et sooje
kallistusi oli sel õhtul palju, võik seda nimetada ka
kalli-kalli õhtuks.

Kuidas aidata hädasolijat
20. ja 21.jaanuaril õppisid kõik suure tibutarelased, kuidas käituda
õnnetusjuhtumite ja haiguste korral. Õpetussõnu jagas Eesti Punase
Risti lektor Ellen Sternhof. Esmaabi reeglid on nüüd selged lootuses,
et kui „vihmavari on kaasas, siis vihma ei saja”...

Marika, Lea ja Piret Piiludest

Jaanuarikuus toimunust
Jaanuar on lasteaias rahulik kuu.
•
•
•
•

6.jaanuaril saatsime ära meie jõulukuuse (muusikaõpetaja Birgiti artikkel lehes)
14. jaanuaril vaatasime Ivar Lett’i ja lasteteatri „Sõna ja Tants” etendust "Tunded udus"
20. ja 21. jaanuaril toimus kogu Tibutare personalile esmaabi koolitus
külma ilma tõttu lükkus edasi lumelinna ehitamine 

Kaastööd Kuldmuna
märtsikuu numbrisse on
oodatud 23.veebruariks
e-postiaadressil
metoodik@tibutare.ee

Üritused veebruaris
•

•

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

•
•
•

alates 25.jaanuarist kuni 19.veebruarini on
muusikaõpetaja Birgiti praktikandiks TPS III kursuse
üliõpilane Pirje Kurvits
5.veebruaril kell 11.30 vaatame teater Lepatriinu
etendust „Jussi vigurid”
15. veebruaril korraldab vastlaspordipäeva Kiisude
rühm
16.-17.veebruar kogub meediakasvatuse koolitusel
tarkust Kiisude rühma õpetaja Kaie
23.veebruaril tähistame Eestimaa sünnipäeva piduliku
aktusega

Uut ja huvitavat lugemi(se)st
•
•
•

•
•

2010. aasta on LUGEMISAASTA
Lugemisaasta algas 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 2010
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui
teadmisi. Pealegi on lugemine on üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest - raamatukogude
kasutamise eest ei küsita endiselt midagi.
Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad lugeda või alles õpivad lugema või kes
mingil põhjusel veel ei loe.
Rohkemat loe http://lugemisaasta.ee/

Raamatusoovitusi
•

•

•

Lastele meeldib oma kätega midagi toredat ja kaunist valmis teha. Ilmunud on kaks uut raamatut, kust
saada ideid – „Kingituseks loodud” (autor Merle Nurms) ja „Lumetrükist kartulitrükini” (autoriteks
Kaire Tiits ja Ülle Sipul)
Kas arvuti on lapse suur sõber? Jah, ütlevad paljud vanemad, mu lapsele meeldib väga arvutis
mängida. Aga arvutit peab oskama kasutada. Nüüd on ilmunud kaks lastele mõeldud raamatutabimeest, et tutvuda arvutimaailmaga – „Suur arvutiraamat lastele” (autor Anne Rooney) ja
„Kuidas saada vingeks arvutikasutajaks” (autor Indrek Kõnnussaar)
Meie tublidele emadele (aga kindlasti ka mõnedele isadele) soovitus tutvuda Pille Endeni
kokaraamatuga „Pudrud. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks”, et saade ideid laste menüü
mitmekesistamiseks. Tühi kõht on kõige parem kokk, aga olulist rolli mängib ka maitsev ja
tervislik toit.

