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Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte
SÜNDMUSED:

Novembrikuu Kuldmunast saab lugeda:

6.12. kell 11:00 II Advendi tähistamine
(korraldavad Mikid ja Tibud)

•

8.12. kell 09:00 – 10:00 Koolivalmiduse
analüüsimine Sipsikute rühma lastel

•
•

8.12 kell 12:00 MIKIDE jõulupidu Oxforellis

•

13.12 kell 08:45 II Advendi tähistamine
(korraldavad Mikid ja Tibud)
13.12 kell 16:00 – 17:00 PIILUDE jõulupidu –
külalisetendus saalis
14.12 kell 17:00 – 18:00 MUUMIDE jõulupidu
Vääna Külakojas
15.12 kell 09:00 SIPSIKUTE ja TIBUDE jõulupidu
Lottemaal
15.12 kell 16:00 – 17:00 KIISUDE jõulupidu
rühmas

•
•

•

15.12 kell 17:00 – 18:00 MIKIDE jõulupidu saalis
16.12 kell 09:15 – 13:15 NAKSID Huskypargi
kelgukoerte Jõulumaal
16.12 kell 16:30 – 17:30 KRÕLLIDE jõulupidu
Jõuluvana metsas

•

Tibutare isadepäeva orienteerumine;
lk 2-3
Tänukaardid haiglaõdedele; lk 3-5
Ida-Tallinna Keskhaigla tänu meie lastele
ja õpetajale; lk 5-6
Nakside tegemised; lk 6-10
o Lasteaia sünnipäev
o Isadepäev
o Mardipäev
o Kadripäev
o TAKE ME OUT WEEK
o Esimene advent
Muumide tegemised; lk 11-12
o Me armastame aidata
Sipsikute tegemised; lk 12-13
o Leivaprojekt
o Vanaaja nädal
Tibude tegemised: lk 14-19
o Tibutare sünnipäev
o Isadepäeva orienteerumine
o Mardipäev
o Kadripäev
o Lastekirjanduse Keskus
o I Advent
Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi; lk 20

SPORT

HARIDUS

ÜHISÜRITUSED

RÜHMADE TEGEMISED
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Orienteerumine on spordiala, millega võib tegeleda igas
vanuses, igal aastaajal ning sellise koormusega nagu ise
soovite.
Kuidas tähistada isadepäeva, kui ühte ruumi kokku tulla ei
tohi? Tibutare Lasteaed arvestas olukorraga riigis ja pakkus
välja võimaluse tegutseda
15. novembril koos isaga
õuealal siis, kui isa lapsele
lasteaeda

järele

tuli.

Orienteerumisrada oli avatud kell 16.00–18.00.
Üheskoos

läbiti

lasteaia

hoovile

ülesseatud
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jaamaga nöörirada. Igas kontrollpunktis tuli lapsel
elektroonilise SI pulgaga „piiksutada“, et kõik punktid
ametlikult läbitud saaksid ja andmed arvutisse kokku
jookseksid. Stardis sai iga laps kaela kiibi, mis tuli
stardipunktis piiksutamisega ära registreerida ja mis
näitas finišisse jõudes
Heliin startimas

raja läbimiseks kulunud
aega.

Laps sai endale mälestuseks väljatrüki enda läbitud
punktidest ning raja läbimiseks kulunud aja kokkuvõtte.
Isadepäeva

tähistamiseks

kinkis

BabyBack

igale

osalenud perele 5 € kinkekaardi.
Meile oli appi tulnud nöörirada üles panema ja rajapunkte
seadistama Sergei Shved orienteerumisklubist SRD, kes
Lisete SI pulgaga
piiksutamas
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korraldab neljapäeviti ka laste orienteerumisi. Kellel tekkis orienteerumise vastu
suurem huvi, siis infot leiab kodulehelt http://www.srd.ee/srdsk/lasterada/. Lugupeetud
täiskasvanud, kaasake oma armsad lapsed aktiivse puhkuse suurepärasesse vormi,
sest
pane

orienteerumine ei
üksnes

lihased

liikuma, vaid ka aju tööle.
Kuigi enamiku isade jaoks
oli juba iseenesest tore
koos lapsega tegutseda,
tõi

palju

rühmades

rõõmu
lapse

ka

tehtud

joonistus või meisterdus,
ANDREAS koos isaga orienteerumist lõpetamas

mis samal päeval issile kingiti.

Kas isad ja lapsed jäid rahule? Kui arvesse võtta pärast raja läbimist saadud
tagasisidet, siis tuleb tunnistada, et läbivateks märksõnadeks olid "mulle meeldis, tore,
mõnus üritus, väga äge, sai selja märjaks!". Vahva koostegutsemine pakkus lapselikku
lusti kaheksakümnele lapsele ja isale. Suurim tänu lasteaia töötajatele on rahulolev
laps ja tema pere. Tundub, et isad jäid tõesti rahule.
Aitäh kõikidele osalejatele!
Anna Sõõrd
Tibutare liikumisõpetaja

Tibude, Mikide, Sipsikute ja Muumide rühma lastega võtsime osa huvitavast ja
vajalikust kaartide valmistamise projektist.
Muumid ja Sipsikud said proovida rasvakriitide sulatamise tehnikat. Selleks tuli teritada
kriidipuru, sättida see lilleks, südameks, tibuks jne. Asetada teine paberi pool peale ja
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triikida. Enamus julges ka
ise

triikrauda

kasutada,

minu valvsa pilgu all. J
Igaüks sai korraga 2 pilti,
mis

tuli

veel

kaardiks

vormistada ja teisele poole
enda ja saaja nimi kirjutada.

Tibude

rühmaga

lõbusad

sajajalgsed

käejälgedega
kleepetöö
joonistasid

mustrilisi südameid ja osa
lapsi

katsetas

ka

kriitide

sulatamise tehnikat, millega
nad

said

suurepäraselt

hakkama.

Oma nime kirjutamine on lastel selge, aga saajate
nimede ja tänusõnade kirjutamisel vajasid enamus
abi.

valmisid
ja

südamlikud
kaardid.

Mikid

võluvildikatega
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74 hoole ja pühendumusega valminud kaarti toimetati edasi haiglatöötajatele.Tänud
idee algatajale Piilude lapsevanemale Liisi Otepalule ja kõikidele väikestele tublidele
kaarditegijatele!
Kunstiõpetaja Ave

Tibutare lasteaed on ettevõtlik lasteaed ja seda ettevõtlikkust püüame ka oma
kasvandikes arendada. Seega, kui meie lapsevanem haiglast pöördus meie poole, kas
oleksime valmis meditsiinitöötajaid toetama ja lastega neile üllatust valmistama, olime
kohe nõus.
Kunstiõpetaja võttis ette seda projekti lastega vedada. Lastele oli oluline selgitada, et
need loodavaid kaarte ei saa koju viia, vaid need valmivad meditsiiniõdedele rõõmuks.
Tuli arutada, miks peaks kedagi tänama, kuidas saab kellelegi rõõmu teha ja et ka
mina ise saan kellelegi teisele kinkides rõõmu teha.
Projekt sujus hästi. Siin on tänu haiglatöötajatelt, mida tutvustame ka lastele, sest
nemad olid ju selle rõõmu tegijad:
Tere kallis lasteaiapere!
Suured tänud teile imearmsate kaartide eest, mis teie lasteaia lapsed oma kätega
valmistasid. Pean ütlema, et see on väga armas ja südantsoojendav, kui juba
väikestele põngerjatele õpetatakse väärtustama teisi inimesi ja nende tööd. Tahan ka
Teid tänada tehtud töö ja panuse eest meie tulevikku. Loodan, et püsite kõik terved ja
rõõmsad!
Jõudu soovides,
Ivi Persidski | Õendusjuht
Taastusravikliinik | I Taastusraviosakond
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Tahame kogu südamest tänada Tibutare Lasteaia töötajaid ja väikeseid kasvandikke
ilusate kaartide eest. Meie õdedel olid lausa liigutuspisarad silmas.
Nii hea on, et meie peale mõtlete, see annab jõudu ja armsad kaardid meie töölaual
toovad päikese igasse päeva!
Infektsiooni osakonna õed ja sekretär

Anžela Kaminskas| Infektsioonikontrolliõde
Meditsiiniline tugiteenistus | Infektsioonikontrolliosakond

Reeli Simanson
direktor

Kuu algas meil lasteaia sünnipäevaga. Arutlesime
lasteaia vanuse ja suuruse üle. Paljudele oli
suureks üllatuseks, et lasteaed sai 51 aastaseks.
Mõne lapse vanavanemadki pole nii vanad.
Arutlesime rühmade nimede üle, päris kõiki ei
tulnudki kohe meelde, kuid natuke vihjates, saime
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siiski kõik kokku. Lapsed valmistasid küpsisetorti, kõiki komponente korrates ja meelde
jättes. Kasutati küpsiseid, kohupiima, kakaod ja külmutatud marju. Tort maitses
suurepäraselt kõigile.

Lasteaia sünnipäeva puhul käis külas Hea Tuju Teater, etendusega „Karlsson ja
väikevend“. Näidend toimus õues.
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Isadepäeva tähistati suure orienteerumisega lasteaia hoovis. Laste tagasiside oli
ülivõrdes. Neile väga meeldis koos isaga pimedas hoovis orienteeruda ja seda kõike
ajapeale. Üllatusena lapsed valmistasid isadele vahva pintsli ning isa portree koos isa
iseloomustusega. Loodan, et ka isad olid natuke elevil laste emotsioonide üle.

Mardipäeva

tähistasime

lasteaias

koos Sipsikute rühmaga. Vanema
rühma lapsed õpetasid ja näitasid
mardipäeva kombeid. Mardipäevaga
tähistati sügistööde lõppu ja talve
algust. Mardid kontrollisid kas tuba on
korras ja kas lugeda ka osatakse.
Lauldi ja tantsiti ühiselt. Sooviti vilja- ja
karjaõnne. Küsiti mõistatusi.
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Tutvuti ka Kadripäeva traditsioonidega.
meisterdasid kaunid Kadrid rahvariietes.

Naksid osalesid ka rahvusvahelisel
TAKE ME OUT WEEK projektis.
Nautisime õues olemist täiel rinnal.

Lapsed
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Esimest adventi tähistati küünla süütamisega. Kaks päkapikku piilusid akna taga ja
tõid meile esimese advendi tule. Päkapikud tunnustasid ka tublisid Naksmanne neile
sussi sisse kommi toomisega.

Naksid saatsid õpetaja Ülle tagasi Laulasmaa lasteaeda. Tema asendas õpetaja Sirjet
haiguse ajal üsna pikalt. Hüvastijätt oli väga emotsionaalne kõigile. Palju edu
Naksidele! Õpetaja Ülle tänab lapsi ja lapsevanemaid usalduse ja koostöö eest.
AITÄH!

Kirjutas õpetaja Ülle
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Jah, nii võib juba meie muumikate kohta öelda küll, sest me hoolime sellest, mis meie
ümber toimub. Eelmisel aastal alustasime oma rühmas heategevusprojekti „Iga uus on
kunagi unustatud vana“, kus muumilapsed kasvatasid ise oma istutuskastides kartuleid
ja sügisesel saagikoristusel

otsustasime tuletada meelde kartulitrükitehnika ning

kaunistada ära mustritega padjad. Padjad olid mõeldud Tabasalu Pihlakodu elanikele,
et rõõmustada neid pikkadel ja pimedatel talveõhtutel sooja ja pehme kallistusega.
Suur oli Pihlakodu elanike üllatus ja väga, väga soe tagasiside meie nobenäppudele.
Sellel õppeaastal otsustasid tublid muumid õnnelikuks teha meie tublid arstitädid, kes
näevad eriti kurja vaeva just siin ja praegu, kus see kole viirus meid igapäevaselt
kollitab.

Selleks kasvatasid lapsed istutuskastides palju piparmünti, korjasid, kuivatasid ja
pakkisid ürdid omavalmistatud kotikestesse. Eesmärgiks, et pingelistel päevadel
saaksid arstitädid ja onud oma meeli ja keha turgutada kosutava piparmündi teega.
Ettevõtmine toimus 12. novembril, kus lapsed said oma kingitused üle anda perearst
P. Rospule ja põhjendada, miks on piparmündi tee joomine kasulik ning kuidas seda
õigesti tarbida, et sellest ka kasu tekiks.
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Sellised on tublide muumikate südamelähedased teod, sest ütleb ju vanasõnagi:
andmise rõõm on see kõige suurem rõõm.
Leia sinagi armas lugeja üles oma heategu ja kingi rõõmu paljudele, kes seda vajavad.
Heategemiseni!
Muumimammad Helin, Virge ja Piret koos oma põngerjatega

Leivaprojekti raames uurisime
kuu vältel leiva ja saia hallitust.
Tegime

ühe

saia

ja

leiva

niiskeks, teine oli kuivaks. Kuu
aja jooksul ei läinud kumbki sai
hallitama, aga niiske leib läks
veidi

kaasa oma hallitanud leiva, mis oli tõeliselt
hallitanud. Markus tõi kodust mikroskoobi ja mina
tõin suure luubi. Lapsed said uurida, milline näeb
välja
hallitus.

hallitama.

Tõin

kodust
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Vanaaja nädalal valmistasid lapsed ise võid, küpsetasid ja keetsime ära viimased
koorega kartulid. Nädala viimasel päeval sõime kartulit ja leiba oma valmistaud võiga.

Sipsikute õpetajad Meelika ja Silvi
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9. novembril tähistas Tibutare oma
sünnipäeva, seekord juba viiekümne
esimest.

Selleks

puhuks

tegid

lapsed küpsistest oma lemmiktorti ja
külas

käis

Hea

Tuju

teater

etendusega „Väikevend ja Karlsson
katuselt“. Lastele väga meeldis!

Esmaspäeva, 8. novembril õhtul
toimus aga Tibutare õuealal
isadepäeva orienteerumine, et
üheskoos rada läbides tunda
otsimis- ja leidmispõnevust ning
seejärel kingiti oma kallile issile
kunstiõpetaja
kujundatud T-särk.

juhendamisel
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Teisipäeval
käisid külas ka
Sipsiku rühma
mardisandid.

19.

novembril

käisime

Vabaõhumuuseumis

tutvumas

kadripäeva

vanade

kommetega.

Kõigepealt võtsime sammud Kuie
kooli poole, kus lapsed said põhjaliku
ja kiire õppetunni, mismoodi vanasti
katri jooksmas käidi. Igaüks sai
endale rolli ja kordamööda õpiti
selgeks, mida keegi tegema või
ütlema peab. Siis katri jooksma
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naabrite juurde nõukogude
korterelamusse,

kus

ühes

korteris meid ei tahetud sisse
lasta, teises võttis meid vastu
lahke tädi. Kõik olid väga
tublid

ja

julged

esinejad.

Pärast tegime veel kiire tiiru
Vabaõhumuuseumile peale:
nägime

hobuseid

ja

paitasime kitsesid ning oligi
aeg koduteele asuda.

25. nov. tähistasime kadripäeva lasteaias ja käisime muusikaõpetajaga külas Piiludes,
kus käivad meie rühma
nelja lapse õed- vennad.
Pärast

toimus

suur kadritrall.

rühmas
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26. novembril võtsime ette sõidu Vanalinna
Eesti Lastekirjanduse Keskusesse. Sinna
otsustasime

minna

liinibussiga.

Sõitsime

Vabaduse väljakule, kust jalutasime mööda
Harju tänavat ja läbi Raekoja platsi Pikale
tänavale, mille lõpus asuski Lastekirjanduse
Keskus,

Paksu

Margareeta

vastas.

Lastekirjanduse Keskuses veetsime nende
õdusal

pööningul

mõnusa

teematunni

„Mängides lugema“. Tegevused olid väga
vahvad ja tõepoolest mängulised ning
vaheldusrikkad. Igav ei hakanud kellelgi ja
kui mõni täht kohe meelde ei tulnud, siis
sõbrad kõrvalt aitasid. Kell 11 pidime kiirelt
joped ja kombekad selga ajama ja bussi
peale liikuma. Jalutasime läbi Tornide
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väljaku pargi Balti jaama, kus saime ehk 5
minutit oodata, kui sedagi, ja juba tuligi buss
ette, nagu tellitult. Nüüd julgeme liinibussiga
linna minna teinekordki, Tibude lapsed olid
väga viisakad ja tublid reisisellid.
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Esmaspäeval, 29. nov. käisid akna taga „piilumas“ suured päkapikud.

Meenutasid Tibude õpetajad Ene ja Marion
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ÕNNITLEME DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI:
2. detsember – MARI KARIK
2. detsember – IRENA BORMANN-ESKOR
10. detsember – AILI LAHT
31. detsember – KAIE KAUP

LEHTE TOIMETAS: MARION SOOMRE
KOHTUMISENI MAIS!

LEHTE TOIMETAS: MARION SOOMRE
KOHTUMISENI DETSEMBRIS!

