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Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte

DETSEMBRIKUU KULDMUNAS:
Tibutare mänguhoovi arengud; lk 2
Tibutare lasteaiapere tänab heategevusliku laada, kohviku,
õnneloosi korraldajaid ja osalejaid; lk 3
Öösorr; lk 5
As - Sa Tantsuseltsi Tibutare rühm sai 7.dets 2019
kultuurikeskuses Kaja ERRSi aastapäeva üritusel
kõige nunnum „Terve vald“ tunnustuse; lk 6
Piilude põnev jõulukuu: lk 7
Tibude rühma detsembrikuu; lk 9
Jõulutoimetused Naksides; lk 11
Muumide teguderohke detsember; lk 15
Head uut aastat! lk 18
Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi; lk 19
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Detsembris lisandus Tibutare mänguväljakule laste rõõmuks kolm uut atraktsiooni. Mänguväljaku
täiendus sai teoks tänu keskerakondlasest riigikogu liikme „katuserahale“ 10000 eurot, millele lasteaia
eelarvest sai lisatud turvaaluste tegemiseks 1800 eurot. Atraktsioonid said välja valitud õpetajate poolt
juba arengukava koostades. Tänaseks on siis kõik atraktsioonid, mis 2018-2022 arengukavas
planeeritud, paigaldatud.

2-kohaline kiik koos kummist turvaalusega

Ronimispüramiid liivast turvaalusega
Sel kevadel oli toredaks üllatuseks lapsevanemate
poolt euroalustest valmistatud mudaköök Sipsikute
lastele. Lasteaiaperega teeme ettepaneku, et ka
teiste rühmade vanemad võtavad ehk kevadistel
talgutel kõikidele rühmadele sellise meisterdada.

Mängulinnak „Rong“ koos kummist turvaalustega
Edasised mänguväljaku arengud:
2020 aastal loodame saada uue kaasaegse valgustuse
mänguväljakule. Vallavalitsus on projekti juba tellinud,
loodame, et raha ja tubli ehitaja saavad ka leitud.
Lasteaia 50.juubeliks on lootus saada ka peasissekäigu
ees olevad kaared remonditud, koostöö valla uue
haldusspetsialistiga selles osas käib.

Kevadisteks talgutöödeks on planeeritud veel
uute pakkuderingi maasse paigaldamine. Liimitud
puidust tugevad pakud annetas lasteaiale AS
Palmatin. Suur tänu neile!
Ka tahaksime rühmade terrassid muuta
tegevusrohkemaks. Ootame selles osas ideid ka
vanematelt.

Mõni idee
tegevusseinadest

Üheks mõtteks on erinevaid riive, lukke ja muud
näpuosavust
harjutavate
tegevusseinade
meisterdamine. Seega vaata oma hoiupaigad üle
ja kui mõni lukk või riiv üle jäänud, võib selle
lasteaeda tuua.
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Tibutare lasteaiapere tänab heategevusliku laada,
kohviku, õnneloosi korraldajaid ja osalejaid!
4.detsembril heategevuslik advendilaat/õnneloos/ kohvik tõi Tibutare saali sigimist-sagimist
täis. Toimus traditsiooniline hoolekogu poolt korraldatav heategevuslik ettevõtmine.
Lasteaiapere tänab südamest aktiivseid hoolekogu liikmeid sponsorite otsimisel ja advendilaada
korraldamisel, tublisid vanemaid, kes küpsetasid ja valmistasid kohvikusse ja laadale kaupa
ning olid abiks müümisel. Suur tänu sponsoritele (kokku 29 sponsorit), kes panid oma toetava
õla alla õnneloosile.

Rühmade laudade tulu:
Krõllid 108 eurot
Sipsikud 140 eurot
Naksid 272 eurot
Tibud 126 eurot
Muumid 147 eurot
Mikid 121 eurot
Piilud 193 eurot
Kiisud 155 eurot

Kokku: 1262 eurot

Kohviku (266 eurot) ja õnneloosi (441 eurot) tulu kasutatakse lasteaialaste õppeaasta
ühisettevõtmise (näiteks väljasõidu) korraldamiseks. Kokku tulu kohvik + õnneloos 707 eurot.
Rühmade laudadel müüdud kaupade tulu kasutatakse antud rühma soovidest lähtuvalt laste
heaks.
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Õnneloosis tegutsemas toimekad hoolekogu juhid

Suurepärane tulemus,
kokku rühmade laudadelt
tulu 1262 eurot + õnneloos
ja kohvik,
kõik kokku 1969 eurot!
Kallid vanemad ja
hoolekogu liikmed, ootame
Teie ettepanekuid, mida
lastele korraldada antud
tulu eest.

laadamelu

Parimate soovidega,
Reeli Simanson
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Aasta linnu joonistusvõistlusele saatsin 10 lapse tööd.
Vaatamata sellele, et ülesanne polnud lihtne valmisid vahvad ja isikupärased tööd, mille hulgast
tegin valiku.
Nakside rühmast Jarco, Herta Eliisi, Loviise Katarina Saskia ja Oliveri joonistused. Krõllide
rühmast Harrieti, Kristiina, Karli, Lauri ja Reigo Olle kunstitööd. Kokku laekus võistlusele
2500 tööd.
Hinnati 4. erinevas vanuserühmas. Kuni 7-aastaste laste seas pääsesid edasi 2 vooru Karli ja
Katarina Saskia öösorrid.

Karl Norak

Aitäh teile Krõllid ja Naksid!
Kunstiõpetaja Ave

Katarina Saskia Krumm
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ERRS on kutsunud rahvatantsijad ühiselt tantsima juba seitse aastat (täpsemalt saad lugeda
http://www.errs.ee/index.php?id=65077).
Sel 2019 aastal tantsiti tantsu Terve vald. Laekus rekordiliselt 128 toredat videot. Kõige
silmapaistvamat 23 tantsupäevalisemat gruppi tunnustati.

As-Sa Tantsuseltsi Tibutare rühma saadetud videot saad vaadata:
https://www.youtube.com/watch?v=gRaHooTlxos
Auhinnad jagati 7.dets 2019 kultuurikeskuses Kaja ERRSi (Eesti Rahvatantsu- ja rahvamuusika
Seltsi ) aastapäeva üritusel. As-Sa Tantsuseltsi Tibutare rühm sai "kõige nunnuma" Terve valla
tunnustuse.
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PIILUDE PÕNEV JÕULUKUU

Piparkookide tegemine ja
küpsetamine on vahva, aga
tõsine töö, mis vajab nii
tarka meelt kui osavaid
näppe.

MÕNUS PÄEV KOSE-UUEMÕISAS OXFORELLI JÕULUMAAL

OH-hoo! Jõudsimegi kohale. Bussist väljudes imestasid lapsed: “Vaadake, siin on kõik nii
vana-vana. Majad on vanad, aed on vana, isegi jõgi on vana.”
Aga siis tuli midagi uut. Tuututades saabus Jõuluvana ATV-ga, mille taga oli jõuluvanker.
Saaniga ei saanud ju tulla, sest lund ei olnud maas.
Ja kohe kutsusidki Jõuluvana ja Päkapikud lapsi vahvale sõidule läbi Kose-Uuemõisa.
Seejärel läksime Jõuluvana töökotta, kus iga laps meisterdas endale toreda päkapikumaski. Siis
kutsus Päkapikk lapsi mängima, kus nad võistlesid nii osavuses, tähelepanelikkuses kui
nutikuses.
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Teises majas pakkusid Jõulumaa kokad meile laste lemmiksööki - makarone hakklihaga ja
pannkooke maasikamoosiga. Toit oli väga maitsev ja kõik lapsed said kõhud kenasti täis.
Nüüd hakkasid lapsed Jõuluvanale “kirju” kirjutama ja pilte joonistama. Jõuluvana ise istus
mõnusalt tugitoolis, luges laste kirju, vestles nendega ja lasi soovijatega pilti teha.
Kui Jõuluvana oma kingikoti avas, said lapsed luuletuse või laulu eest ka maiustuste pakikesed.
Ja oligi aeg hüvasti jätta ning koduteele asuda. Jõuluvana tegi igale lapsele veel kalli-kalli ja
soovis turvalist koju jõudmist.
Suured tänud selle vahva päeva eest Jõulumaa rahvale!

Meie rühma jõulutoimetused lõppesid väikese jõulukontserdiga, kus lapsed esinesid emadeleisadele õpitud laulude ja tantsudega. Muidugi saabus ka Jõulumees, kes rõõmustas lapsi
oodatud kingitustega.
Suur-suur aitäh muusikaõpetaja Birgitile toreda jõulupeo eest!
KAUNIST UUT AASTAT KÕIGILE!

Piilude õpetajad Marika, Lea ja Anne.
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Tibude rühma detsember möödus jõule oodates. Rühm sai juba varakult kaunistatud, lapsed
tegid piparkooke....

ja kaunistasid neid...

17. dets. toimuski saalis meie jõulupidu- oli varjuteater "Maailma väiksemast jõulupuust" laste
laulude ja tantsudega. Kõik lapsed olid väga tublid, kuid jõuluvana saali ei tulnud ja nii me
läksime teda otsima. Üllatus ja rõõm oli suur rühma jõudes- jõuluvana juba ootaski seal lapsi!
Kõik said oma kingitused ning õhtu jätkus üheskoos maiustades.

Aitäh muusikaõpetaja Birgitile ning kunstiõpetaja Avele.
Vaike ja Ene
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100 päeva koolilast!
10. dets. käisid meil külas koolilapsed- Tibude rühma vilistlased. Tore oli taaskohtumine laste
ning nende vanematega. Ka lastel oli hea meel üksteist näha, sest käiakse nüüd erinevates
koolides ja enam tihti ei kohtuta. Hea oli kuulda, et lastel läheb koolis hästi ning neil meeldib
seal käia.

Oli väga tore õhtu ning avaldati arvamust, et mõne aja pärast võiks veel kohtuda. Aitäh kõigile!
Vaike ja Ene.
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Jõuludeks ettevalmistustega tehti rühmas algust juba novembrikuu
viimasel

reedel,

kui

aknale

tuli

riputada

päkapikkude külaskäiguks
laste päkapikusussid. Oi seda äratundmisrõõmu ja
otsimissaginat, et iga laps leiaks susside hulgast üles
ikka enda oma. Ja leitigi- kes ise, kes õpetaja abiga,
aga 1.detsembriks, I advendiks, oli kõik valmis.
Jõulukuu

traditsiooniliste

kuuluvad

meie

ettevõtmiste

lasteaias

igal

hulka

aastal

nii

advendihommikute tähistamine, kui ka jõululaat.
Jõululaat toimus sellel aastal detsembrikuu esimesel
nädalal- 4. detsembril. Tänu meie väga, väga tublidele
vanematele

oli

Nakside

müügilaud

hästi

rikkaliku

kaubavalikuga ja super tublile müügimehele Raunole
(Roberti isa) oli õhtu lõpuks kaup otsas ja laadatulu
muljetavaldav. Kiidusõnad ka õnneloosi sponsoritele
Kristelile (Katarina Saskia ema) ja Elviirale (Evani ema)
ning kohvikusse kookide küpsetajale Aimile (Marvini ema)
ja kõigile vanematele- ostlejatele. Saadud laadatulu eest plaanime kevadel korraldada lastele
vahva, õpetliku õppekäigu.
I advendihommikul jälgisid lapsed saalis
õpetajate

esituses

väikest

etendust

päkapikkudest ja III advendihommikul
korraldasid Kiisude ja Piilude rühmad
toreda multifilmide vaatamise, aga koos
Krõllide rühmaga viisime meie läbi saalis
II

advendihommiku

kokkusaamise.

Lauluga „Uudised“ teatasime kõigile, et
varsti- varsti saabub meie lasteaeda
jõulumees.

Krõllide

lapsed

lugesid
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luuletust jõuluootusest ja Nakside lapsed tutvustasid lastele erinevaid jõuludega seonduvaid
sõnu. Loomulikult süüdati koos ka II advendiküünal ja kuuse alla olid päkapikud jätnud ka
lastele pakid piparkookidega – oi, kui nämmad.
Palju pusimist, sõnade häälimist, veerimist
valmistas

lastele

jõuluvanale

kirja

kirjutamine. Kes kirjutas ise, keda tuli
õpetajatel aidata, aga valmis said kõik kirjad
ja päkapikud võisid jõuluvanale laste soovid
teatavaks teha. Ka vanemad said nende
kirjadega koridoris tutvuda.
Mis

jõulud

need

ilma

piparkookide

küpsetamiseta ja rühma kaunistamiseta
on. Loomulikult koos lastega sättisime rühma

pühade meeleollu ja piparkoogilõhn
tekitas rühmas selle õige pühade
tunde.
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Tore ja meeldiv üllatus saabus enne pühi ka RMK Aegviidu
Külastuskeskuselt. Meie lapsed said tänukirja, et osalesid
konkursil „Meisterdusi metsast“.
Metsavana (laste nähtamatu sõber) teab ja näeb, et Nakside

lapsed hoolivad loodusest,
metsloomadest

ja

lindudest. Kui iga päev

sadas ainult vihma ja vihma, siis meie
metsaminekupäevaks

säras

taevas

PÄIKE- lapsed ütlesid, et see on Metsavana
tänu nendele. Lapsed olid kodust kaasa
võtnud metsloomadele head ja paremat
nosimiseks (leiba, kapsast, porgandit). Mis sellest, et nii mõnigi leivatükk rändas lapse kõhtu,
jagus seda ka loomadele põõsa või puu alla panekuks- metsas jõulumeeleolu loomiseks. Naksid
ei unustanud ka linnukesi rõdul toita, nad jälgisid pidevalt, et toit linnumajas otsa ei lõppeks.
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Jõulukuu

tegemistele

pani

imeilusa

lõpu

jõulupidu Vääna Seltsimajas „Jõulud tares“.
Peol oli vahva ülesehitus-see oli hästi perekeskne
pidu, kus lauldi ja tantsiti koos emade ja isadega,
mängiti ühiselt vanarahva jõulukombestiku järgi
rahvuslikke mänge. Muhe jõuluvana uuris laste ja
täiskasvanute möödunud aasta tegemiste järgi. Iga
laps oli kodus õppinud selgeks jõuluvanalt kingi
saamiseks hästi armsa luuletuse, mida kõik julgelt
jõuluvanale ka ette lugesid. Jõuluvana ainult kiitis, imestas ja jagas kingitusi, kiitis, imestas ja
jagas kingitusi. Enne äraminekut soovis jõuluvana kõigile lastele ja vanematele toimekat uut
aastat ning lastele edu koolilapseks saamisel. Peale kingituste kättesaamist jätkus pidu
meeleolukalt ühises peolauas. „Väga tore, armas ja teistmoodi pidu oli“ jäid kõlama tänusõnad
lapsevanematelt.
Detsembrikuud jäävadki ilmestama luuleread:
„Kõige ilusam kuu oli jõulukuu.
Kõige ilusam puu oli jõulupuu.
Kõige ilusam mees oli jõulumees.
Kõige ilusam aasta ootab meid ees“.

ILUSAT UUT AASTAT KÕIGILE
TIBUTARELASTELE!

SOOVIB NAKSIPERE
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MUUMIDE TEGUDEROHKE DETSEMBER
Võtsime viimast sellest vähesestki lumest…

Ootasime päkapikke…

… ja päkapikud tulid!

Veel kaunistasime toa ja ehtisime kuuse!
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Tähistasime koos I, II ja III adventi! Saime kingiks mõnusa kõrremängu ja palju maiustamist

Meisterdasime ja kaunistasime piparkooke..

Suur aitäh kõikidele teile, et aitasite laada kordaminekule kaasa!
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Muumide tegemistele pani punkti väike jõulukontsert. Külla tuli ka pikisilmi oodatud
Jõuluvana! Aitäh Sulle, Birgit peo korraldamise eest!

PÕNEVAID KOOSTEGEMISI UUEL AASTAL!
Soovib Muumipere
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9.jaanuar - SIRJE REINLA
10.jaanuar - PILLE PUUSSAAR
11.jaanuar – KERTU NOORLIND
18.jaanuar – MERILIN VIHAND

Toimetas õp. Virge

KOHTUMISENI!

