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APRILL 2022

Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte
TULEVASED SÜNDMUSED:
2.05 kell 17:00-18:00 Tibude emadepäeva pidu
3.05 kell 9:00-11:00 Harku valla teatevõistlused
koolieelikutele
3.05 kell 17:00-18:00 Sipsikute emadepäeva
pidu
4.05 kell 17:00-18:00 Mikide emadepäeva pidu
5.05 kell 9:00-12:00 Tibud Niliske talus Pria
projektiga
5.05 kell 16:30-19:30 Talgud Tibutares
6.05 kell 9:00-12:00 Mikid Niliske talus Pria
projektiga
9.05 kell 16:00-17:00 Kiisude emadepäeva pidu
9.05 kell 17:00-18:30 Muumide emadepäeva
pidu
10.05 kell 16:30-17:30 Piilude emadepäeva pidu
11.05 kell 16:30-17:30 Krõllide emadepäeva
pidu
12.05 kell 16:30-17:30 Nakside emadepäeva
pidu
18.05 kell 9:00-12:00 Tuudelepa matk –
õuesõpe koolieelikutele Harku Lasteaia
eestvedamisel
19.05 kell 10:00-12:00 Pangapealse tantsupäev
(Sipsikute rühm)
20.05 kell 10:00-11:30 Tibutare maijooks
(Muumid, Sipsikud, Tibud, Mikid, Naksid,
Krõllid)
20.05 kell 17:00 Öölasteaed (Muumid ja
Sipsikud)
23.05 kell 9:00-14:30 Muumid Palmse mõisas
24.05 kell 10:00-13:00 Sipsikud
Loodusmuuseumis
26.05 kell 17:00-19:00 Sipsikute lõpupidu
27.05 kell 16:00-18:00 Muumide lõpupidu
28.05 kell 11:00-13:00 Harjumaa tantsu- ja
laulupidu (Proov: Muumid)

Märtsikuu Kuldmunast saab lugeda:
•

Aprillikuu on naljakuu; lk 2

•

Esmaabikoolitus koolieelikutele; lk 2-3

•

Tibutare laulukevad; lk 4-6

•

Liikudes terveks ja tugevaks!; lk 6-10

•

Muumide tegemised; lk 10-13

•

Kevad äratas Naksid talveunest; lk 14-20

•

Tibude aprill; lk 20-22

•

Sipsikute tegemised aprillis; lk 22-24

•

Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi;
lk 25
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4.aprillil ootas Tibutare lapsi ees lõbus üllatus. Külla tulid 2 klouni, kes naerutasid lapsi
täiega. Tegemist oli meie sõpradega Harku Lasteaiast. Tibutare on olnud Harku
Lasteaiaga sõpruslasteaiad juba 5 aastat. Nii teemegi vaheldumisi midagi põnevat
koos. Seekord oli siis kord Harku Lasteaia poolt oma panust anda. Klounid olid
suurepärased! Lastele sai läbi nalja selgeks, mida tasub reisile kaasa võtta ja mida
mitte.
Tibutare pere tänab südamest Harku Lasteaia peret ja eriti neid kahte klouni, kes tegid
meie väikesed ja suured rõõmsaks. Naer on terviseks ja seda on hädasti vaja
praegustel keerulistel aegadel.
Reeli Simanson
direktor

Esmaabi koolitust "Väike esmaabiandja" (14.aprillil 2022) viis läbi Eesti Punase Risti
esmaabi õpetaja Ellen Sternhof. Lapsed kogusid teadmisi ja oskusi praktiliselt
tegutsedes ja lihtsamaid esmaabivõtteid läbi proovides. Muumid ja Sipsikud said
teada, kuidas peatada väiksemat ja suuremat verejooksu, kuidas toimida
ninaverejooksu korral, eemaldada hingamisteedesse sattunud võõrkeha ning õppisid
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haava siduma. Veel räägiti õnnetuste ennetamisest ning tuletati meelde, millisel
numbril tuleb helistada kui vajatakse kiirabi.
Lõpuks sai iga laps endale päris
oma sidemerulli ja plaastrikarbi
omandatud oskuste kinnistamiseks.
Täname esmaabi õpetajat Ellenit,
tänu kellele teavad lapsed nüüd,
kuidas

vajadusel

endale

ja

kaaslastele esmaabi anda.

Meenutas Aili Laht
Juhiabi-haridustehnoloog
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Tibutare lasteaia saal täitus üle mitme aasta taas rõõmsate ja laululembeliste laste
kaunite häältega. Kevade saabumist tähistasime ühiselt

kontserdiga „Tibutare

laululind 2022“. Kontserti viis läbi meie lasteaia maskott Tibu. Oli teine suures
segaduses saali tulles, lohistades enda järel kelku, millel laste mänguasjad peal. Ei
uskunud temagi viimase hetkeni, et kontsert tõesti toimub ning ka publik saab
vaatama-kuulama tulla. Tibu kogus end kiiresti, lükkas kelgu kõrvale ning asus
sedamaid kontserti korraldama. Oi seda laste rõõmu ja naeru! Tibu juhatas sisse
solistidena ja väikeste ansamblitena esinevate laste laulud ning julgustas neid lavale
astuma. Kuna vapraid ja musikaalseid lauljaid on meie lasteaias palju, siis toimus
kontsert kahes osas.

Lasteaia vanemad kooliminejate rühmad, Muumid ja Sipsikud esinesid sel korral koos
kõige nooremate rühmade, Kiisude ja Piilude lastega üheskoos. Tore oli vaadata,
kuidas pisemad lapsed ammulisui kuulasid suuremate laste laulu. Suuremad lapsed
aga vaatasid heldinult meie kõige nooremaid laululapsi esinemas ning olid oma
viisakuse ja kuulekusega neile suureks eeskujuks. Millest ja kellest ikkagi lauldi?
Lauldi triibulisest Sipsikust, laulupaist, kodust, pikkadest pükstest, kiisudest,
pääsukesest, plära-lära Leenudest, leivast ja sai hommikuvõimleminegi ühiselt tehtud.
Laulumaiaid ja musikaalseid laululapsi oli nii poiste kui ka tüdrukute hulgas. Lapsed
laulsid nii üksi solistina kui ka kahe-kolme-neljakesi ansamblina, siis on ju ikka kindlam
ja julgem. Kes olid need julged ja ilusa häälega lapsed, kes Tibu ja kõikide sõprade
rõõmuks laulsid? Muumide rühmast Loviis, Heliin ja Marta Loore, Sipsikute rühmast
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Romili, Laureen ja Eliis, Kiisude rühm laulis uhkelt rühmakoorina ning Piilude rühmast
Joosep, Noora ja Stella.

Teisel kontserdil lõid oma häälepaelad valla Nakside, Krõllide, Tibude ja Mikide
lapsed. Nemad laulsid väga erinevatest asjadest ja teemadest: koogi küpsetamisest,
ilusast

Eestimaast,

lapse

kasvamisretseptist,

kutsikast,

hiirtest,

nohusest

ninasarvikust, põrnikatest ja tornmajast. Enamus laululapsi olid tüdrukud. Nende seas
oli üks julge ja vapper poiss – Joosep Tibude rühmast. Tüdrukutest esinesid Nakside
rühma Marii, Mirtel, Naomi ja Grit, Krõllide rühma Annabel, Elody ja Karola, Tibude
rühma Isabel, Else ja Hanna ning Mikide rühma Lisete, Jessika ja Adele. Publik sai
kaasa laulda ja pisut oma jalgu sirutada nii tervituslaulu, piltide järgi kodulaulu lauldes
kui ka hommikuvõimlemist tehes. Kõik laululapsed said vapruse ja tubliduse märgi,
mille peal on Tibutare laululinnu logo.
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Aitäh Reeli, Aili, Ave ja Irena, kes Te andsite omapoolse suure panuse kontserdi
ettevalmistamisel ja korraldamisel!
Tibutare pisut väiksemast saalist läksime kõige vapramate ja musikaalsemate lastega
suuremat lava vallutama „Harku Valla Laululaps 2022“ kontserdile Tabasalu Kooli
aulasse. Aitäh armsad Krõllide rühma Annabel, Piilude rühma Joosep, Muumide
rühma

Heliin

ja

Loviis

ning

Sipsikute

rühma

Romili

koos

vanemate

ja

vanavanematega, kes te näitasite suurel laval oma esinemisega tõelist vaprust,
julgust, musikaalsust, tahet ja valmisolekut. Seda märkas ka žürii ning enamus neist
lastest esinevad „Harjumaa Laululaps 2022“ konkursil Arukülas ning Tabasalu Päeva
kontserdil augusti kuu lõpus.
Aitäh armsatele ja osavõtlikele lastevanematele, kel oli võimalus tulla kuulama ja
vaatama oma lapse esinemist ning kellega on olnud imeline koostöö! Teie kohalolek
tähendab mulle palju!
Muusikaõpetaja Birgit

Tabasalu Lasteaed Tibutare on tervist edendav lasteaed. Meie eesmärgiks on juba
maast madalast tutvustada ja väärtustada tervislikke eluviise, mille aluseks on tervislik
toitumine ning liikumine. Liikumist on vaja igas vanuses. Lapsed tahavad liikuda. See
on vajalik tugevate luude, lihaste ja südame arenguks. Tervisekuu raames on Tibutare
lasteaias aprillikuu nädalate vahel ära jaotunud erinevad sportlikud tegevused, et
pöörata suuremat tähelepanu tervisele ja liikumisele.
•

VIRGUTUSVÕIMLEMINE SAALIS

11.-14.aprilli hommikutel kogunes meie lasteaiapere traditsiooniliselt Tibutare saali, et
oma südamele pai teha ja ning hommikutervituseks üheskoos võimelda.
Esivõimlejateks olid nelja vanema rühma Tibude, Mikide, Sipsikute ja Muumide
lapsed, kes vastavalt laste soovidele valisid igasse hommikusse oma võimlemise stiili.
Varajaseks virgutusvõimlemiseks kasutati nii tantsulist võimlemist kui ka rahustavat ja
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lõõgastavat joogat. Kõik osalejad said päeva alustamiseks rõõmsa tuju ning koos
tegutsemisest positiivseid emotsioone,
mis tagavad ju tugeva immuunsuse.
Aitäh

kõikidele

osalejatele.
kindlasti

läbiviijatele

Aasta
jälle

pärast

Tibutare

ja

toimub
lasteaias

hommikuvõimlemise nädal!

•

TERVISEMATK TABASALU LOODUSPARKI

Füüsiline aktiivsus ei ole vaid sporditegemine vaid igasugune kehaline liikumine nagu
kõndimine.

12.

aprillil

kogunesid Tibutare suured ja
väikesed lasteaia parklasse,
et üheskoos liikuda Tabasalu
Loodusparki. Toimus Tibutare
Lasteaia tervisematk. See oli
uhke vaatepilt, kui 150 last
koos õpetajatega üheskoos
looduspargi poole liikusid. Tempo valiti selline, et meie lasteaia pesamunad, kahe -ja
kolmeaastased Kiisude rühma lapsed kaasas püsiksid. Aeglane, rahulik tempo
võimaldas paremini ja põhjalikumalt kevadist ümbrust vaadelda ja uurida.
Looduspargis tegutseti üheskoos
edasi.

Iga

ettevalmistanud
liikumistegevuse.

rühm

oli
väikese

Tegevuste

läbiviimisel kasutati hularõngaid,
langevarjusid, tähelepanumänge
ja võimlemisharjutusi. Lapsed
tundsid

rõõmu

ühisest

tegutsemisest. Matk lõppes kosutava terviseampsuga ja kõik janulised said vett juua.
Tagasitee lasteaeda sai rühm juba ise valida. Kes jõudis, läks tagasi lasteaeda mere
äärest, suure ringiga.
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•

ESMAABIKOOLITUS KOOLIEELIKUTELE
Eesti Punane Rist viib läbi tasuta
ennetus- ja esmaabialaseid loenguid
lasteaedades.
14. aprillil toimus Tibutare lastele koolitus
“Väike esmaabi andja“. Muumide ja
Sipsikute

rühmaga

koolitaja

Ellen

tegeles

Sternhof.

esmaabi
Koolituse

eesmärgiks oli tõsta laste teadlikkust
esmaabi andmisest, et lapsed oskaksid toimetada kriitilises olukorras. Anda lastele
algteadmised, mis säilivad mälus aastaid. Säilitada ja suurendada lastele omast
empaatiavõimet. Laste ja õpetajate tagasiside põhjal läks koolitus korda.
•

LOODUSHOID JA KESKKONNATEADLIKKUS TIBUTARE LASTEAIAS

Seal, kus inimesi, seal vedeleb ka prügi. Kas olete kuulnud väljendit prügipimedus?
Me

ei

kipu

märkama

väikeprügi. Väikeprügi ongi
kõige levinum prügiliik, mis on
ühtlasi ka üks ohtlikumaid,
kuna väikesed prügitükid on
need, mis jõuavad loomade ja
lindude

kõhtu.

Rääkimata

sellest, et väike plast laguneb
mikroplastiks, mida on siis juba väga raske loodusest kätte saada. Viimastel aastatel
on

Eestis

ja

maailmas

fookuses olnud suitsukonid,
mis koosnevad sünteetilistest
kiududest ning on keskkonnale
väga-väga mürgised.
Et arendada peenmotoorikat ja
Tibutare ümbrus ning mets
väikeprügist

puhtaks

teha,

otsustasime lastega liikumistunnis prügi koristamise talgud korraldada.
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18-20. aprillil käisid kõik rühmad pesulõksudega prügi korjamas. Korjasime üles kõik
suitsukonid, pudelikorgid, plastiktükid, kommipaberid jne. Lisaks rääkisime, miks on
oluline hoida looduses puhtust ja mida prügiga tuleks teha. Tibutare mets ja
lähiümbrus sai palju puhtamaks. Peale selle lubasid lapsed, et nemad küll prügi maha
ei viska isegi siis, kui suureks kasvavad.
•

TIBUTARE MEISTRIVÕISTLUSED RAHVASTEPALLIS

25. aprill toimusid Kase tänava spordiplatsil traditsioonilised Tibutare Meistrivõistlused
rahvastepallis. Pallilahingud toimusid kahel platsil korraga, et kõik neli võistkonda
oleksid pidevalt tegevuses. Mängudes osalesid kõige vanemad, sügisel kooli minevad
lapsed Muumide ja Sipsikute rühmast, kellest moodustati hommikul lasteaias
loosimise teel neli võistkonda: Punased, Kollased, Sinised ja Rohelised. Kapteniteks
valiti Stig ja Gert Muumide rühmast ja Stella ja Robert Sipsikute rühmast.
Pallimängude kohtunikeks ja vilistajateks
olid liikumisõpetaja Anna ja Sipsikute rühma
õpetaja Meelika. Mängud olid tasavägised
ja põnevad ning võistluspinget jagus turniiri
lõpuni. Finaalmäng toimus Punaste ja
Kollaste võistkonna vahel. Nagu ikka pakub
sportimine

erinevaid

emotsioone.

Võistlemiskogemuste omandamise kõrval
tunti kaotuskibedust ja nauditi võidurõõmu.
Kõik

võistlejad

said

kaela

Tibutare

rahvastepalli kollase medali. Tibutare 2022.
aasta meistriks rahvastepallis tuli Punaste
võistkond koosseisus: Stella, Stella Marii,
Annabel, Mero, Artur, Heliin ja Markus K.
Artur ja Grit parima mängija diplomiga
Aitäh kõikidele tublidele sportlastele ja mõnusat mängulusti ja toredaid võistluselamusi
edaspidiseks koolis!
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•
Juba

SÕPRUSKOHTUMINE RAHVASTEPALLIS TEELAHKME LASTEAIAGA
üheksandat aastat kuuluvad kokku kevad ja sõpruskohtumine naabritega
rahvastepallis.

Viimastel

kuudel harjutati hoolega ja
teisipäeval,
kohtusid

26.
Kase

spordiplatsil

aprillil
tänava

Tibutare

Teelahkme

ja

Lasteaia

rahvastepalli võistkonnad.
Võistlustele

olid

tulnud

publikuks ja kaasa elama
mõlema lasteaia fännid.
Mängud

möödusid

rõõmsalt ja hasartselt ning ka sel aastal tuli võit 4:0 Tibutare lasteaeda. Kiituse teenisid
ära kõik võistlejad, kes said jõuvarude taastamiseks šokolaadimedali. Väikesest
kingitusest kleepsude näol ei jäänud ilma ka pealtvaatajad.
Suur tänu kõigile mängijatele, lastevanematele ja suurtele vendadele , kes olid
publikuks ja võistlustele kogu hingest häälekalt kaasa elasid! Oli meeleolukas ja
sportlik päev!
Liikumisõpetaja ja treener Anna
Sõõrd

Muumidele avanes tore võimalus külastada riigikogu, tutvuda selle ruumidega ja
saada teada, kus poliitikud tööd teevad ja seadusi vastu võtavad.
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7
Samuti sai vallutatud Pikk Hermanni torn. Kõrgeid astmeid oli palju (vapramad püüdsid
astmed tippu ka kokku lugeda, aga poolel maal kippus see number ikka segamini
minema) ja käik torni tippu kohati päris kitsas, aga saime hakkama!
Eriliselt suured tänud ja kallistused selle vahva õppekäigu eest Heliini emmele, Helile!
Õpetaja Virge

Muumikad teevad ettevalmistusi pühadeks Kreete õpetas meile salvrätikutest
toredaid jäneseid tegema
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Muumikad pidasid ka naljapâeva, siin üks tore tagurpidi lillemäng. Igatahes oli nalja
nabani.

Ja siin on meie rohenäppude saak, meie
igapäevased vitamiinid, tore neid näksida.
Pilte jagas õpetaja Helin
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NÕLVAKUD SULAVAD, OJAVEED VULAVAD, KEVAD END KÕIKJALE LAOTAS.
Kevad algas märtsikuu lõpus kalendri järgi, aga talv ei tahtnud kuidagi taanduda.
Peale paari päikeselist päeva otsustasime siiski minna metsa kevadet avastama.
Metsatee oli lumine ja jäine. Puude alused, kuhu päike oli juba paistma hakanud olid
kenasti sulanud. Teekonna alguses märkasime kohe lehtpuudel olevaid urvakesi.
Neid oli kahte sorti, ühed ümarad olid pajude küljes ja teised, piklikud „ussikesed“ olid
sarapuude otsas. Nägime ka sinilille lehti, aga õisi kahjuks veel ei trehvanud. Uurisime
ka sipelgapesa, näha oli, et seal juba toimetatakse päris usinalt. Mõtlesime, et lähme
ka allika juurde, mida saaksime näha, kui kaldast alla läheme. Paraku selleni me ei
jõudnud, sest trepp, mis oleks allikani viinud, oli väga libe. Arutlesime ka roomajate
liikumist metsas. Kus neile meeldib olla. Jõudsime järeldusele, et metsas

peab

ettevaatlik olema, et mõne roomaja otsa ei komistaks, sest rästikud-nastikud on varsti
ärkamas. Lapsed olid väga tublid ja õnnelikud, et suutsid külmale kuid
päikesepaistelisele ilmale vaatamata leida kevade tunnuseid.
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Aprillikuu aga algas Nakside rühmas rõõmusõnumiga Teelahkme Lasteaiast. Meie
vahvad luulekarussellil osalejad Naomi, Grit ja Mirtel said kätte tänukirja ja kotitäie
kingitusi. Sama tublilt esinesid need tüdrukud ja lisaks veel ka Marii kontserdil
“Tibutare Laululind”. Vahvad Naksmannid olete!
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Kevad üles leitud, tuli enne kiireid kevadtöid veidi nalja teha ja tähistada
“AVEÄPIDIPRUGAT” ehk naljapäeva. Trilli ja tralli jagus tervesse päeva. Lasteaeda
tulles oli enamusel riided tagurpidi seljas, kes polnud jõudnud, tegi seda hiljem.
Hommikul tere asemel öeldi “head aega” ja lapsevanematest esimesena tegi seda
Maik´i isa. Hommikuputru sõime teetassist ja kahvliga, teed jõime pudrukausist. Õue
ja liikumistegevusse mindi riided valet pidi seljas ja mitte kedagi see ei seganud, sest
nii naljakas oli. Lõunat sõime hoopis tooli pealt ja põrandal istudes ning soolast toitu
lusikaga. Lõbus oli riideid tagurpidi pandud toolile sättida ja lõpuks võis ka voodis
teistpidi magada. Koju minnes lausuti “tere”.

Nii lahe ja lõbus oli laste arvates.
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Naljapäeva raames tulid Harku
lasteaia õpetajad klouni nalju
tegema

Tibutare

lastele.

Lastele tegi nalja, kuidas kaks
klouni kohtusid üle pika aja ja
mida nad siis otsustasid teha.
Klounid
maale
palusid

otsustasid
reisile
lastelt

minna
abi

soojale
ning
kohvri

pakkimisel. Küsiti laste käest,
kas kaasa tuleb võtta suusad, supipott, seelik või jalgpall? Lastele tegi see palju nalja.
Päev läks igati korda.
KEVAD TULI, AEDA SAMMUS, KEVADTÖÖDEST MÄRKU ANDIS.
Millest alustada, eks ikka seemnete külvamisest, aga enne tuli karbid mullaga täita.
Tageteseseemned, mida külvati, olid lapsed sügisel oma lillepeenralt korjanud, siis
ära kuivatatud, et kevadel uut kasvuringi alustada. Samal päeval sai ka muru
tibudepühadeks kasvama pandud ning keldrist kartulid päevavalguse kätte toodud.
Nüüd tuli lastel igapäevaselt jälgida, et taimedel oleks juua, süüa ja valgust.
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Uudne ja põnev kogemus oli lastele vahtramahla maitsmine ja teada saamine, kui
väga tervislik see on. Luupidega sai uuritud kirsioksi, millal ilmuvad pungadest välja
lehed, millal õied. Samuti valmistasime lastega kevadlilledest- lumikellukesest,
märtsikellukeset, sinilillest ja siniliiliast herbaariumi. Küll need lilletaimed kasvasid
kiiresti, varsti oli neid karbis nagu muru ja nüüd tuli kiiresti neid eraldi topsidesse
hakata istutama/potistama. Plaan on need maha müüa ja rühmale raha teenida- oleme
ju ettevõtlik lasteaed.
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SPORT TEEB KÕIGILE VAID HEAD, JÄNKU JA TIBU KA SEDA TEAB.
Munapühade nädalal sai tegeletud nii tervisespordiga- käidud igal hommikul saalis
hommikuvõimlemist

tegemas

ja

osaletud

ülelasteaialisel

matkal

Tabasalu

Loodusparki. Samuti Nakside tublisid lapsi ei unustanud ära ka pühadejänku, kes
peitis üllatusmunasid oi kui naljakatesse kohtadesse ja lustida sai armsa
üleskeeratava tibuga - selle tibu said lapsed endile päriselt. Aprillikuu viimastesse
nädalatesse mahtus ka projektõpe “Jäätmete uus elu”, aga sellest lähemalt juba uues
Kuldmunas.

12
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TALVEUNEST ÄRKASID KA ÜLLE JA SIRJE

7. aprillil toimus traditsiooniline Tibutare Laululind, kus esinesid ka meie tublid Hanna,
Isabel, Else ja Joosep.

Tervisenädalal „Terves kehas terve vaim“ toimusid jälle peale pikka koroonaaega
hommikuvõimlemised vanemate rühmade eestvedamisel. Esmaspäeva, 11. aprilli
hommikul olid eesesinejateks tibude lapsed. Lastega üheskoos sai valitud tempokas
ja lustlik Tibutantsu liikumisversioon. Lastele see meeldis ja prooviti eelmisel nädalal
rühmas ning esmaspäeval saalis kõik koos.

21

Esmaspäev jätkus peale
hommikuvõimlemist kell 10
sõiduga

Vene

Teatrisse

vaatama Rakvere Teatri
etendust

„Sirli,

Siim

ja

saladused“. Laste arvates
oli etendus tore, aga Else
arvates oleks kindlasti väga
põnev vaadata ka laval
nende suurte kardinate taha.
12. aprillil toimus ülemajaline tervisematk Tabasalu Loodusparki, kus toimusid
sportlikud mängud.
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Meenutas õpetaja Ene

1.aprill oli naljapäev, siis meie rühmas lõunasöök oli äravahetatud. Alustasime
magustoiduga ja siis sõime praadi. Algul ei saanud lapsed aru, miks me nii teeme.
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Aprill on tervisekuu ja nii osalesid Sipsikud esmaabikoolitusel kus õppisid kukkuma,
endale sidet tegema ja sõbral aitama võõrkeha eemaldama. Igal hommikul osalesid
lapsed hommikvõimlemisel ja kolmapäeval näitasid Sipsikud koos Trollidega ette
harjutusi. Samuti käisime kogu lasteaiaga tervisematkal. Kuulasime sõbra südame
tööd.
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Kahel päeval toimusid rahvastepalli võistlused.
Esmaspäeval võistlesid Sipsikud ja Muumid
koos. Valiti üks tublim tüdruk ja poiss.
Sipsikutes osutusid selleks Grit ja Artur.
Teisipäeval toimus võistlus Tibutare ja Teelahkme lasteaedade kooliminevate
rühmade vahel. Võitis Tibutare.

Sipsikute õpetajad Meelika ja Silvi
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ÕNNITLEME MAIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI:
10. mai – AADE ROSIK
23. mai – KAURI SANDER

LEHTE TOIMETAS: MARION SOOMRE
KOHTUMISENI MAIS!

