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Liikumis- ja rühmaõpetajate koolitus Tibutare Lasteaias
21.11.2019

toimus

Tabasalu

Lasteaias Tibutare koostöös AHA
koolituskeskusega
Sõõrdi

õpetaja

eestvedamisel

lasteaedade

Anna

Harjumaa

liikumis-

rühmaõpetajatele

ja
koolitus

„Liikumismängud ja harjutused,
lõimimine teiste õppevaldkondadega“. Koolituse eesmärgiks oli anda uusi põnevaid ideid
õppetegevuste mitmekülgseks läbiviimiseks, tutvustada erinevaid õppematerjale, pakkuda
liikumisalaste teadmiste ja oskuste täiendamist ning erialast arenguvõimalust, et
mitmekesistada tööd lastega. Tegevuste käigus nägid osalejad erinevavas vanuseastmes laste
lahtiseid liikumistegevusi, kuulasid loengut liikumistegevuste lõimimisvõimalustest erinevate
õppevaldkondadega ja omandasid kogemusi
ning harjutusvara läbi praktiliste tegevuste.

Kõik

osalejad

õppematerjalide

said

endale

kogumiku

kaasa

„Kehaline

kasvatus. Mängud ja harjutused IV osa“, mis sisaldas ülevaadet koolitusel käsitletud
liikumismängudest ja harjutustest. Materjal on leitav elektrooniliselt EOK treenerite koolituse
õppekavade

ja

õppematerjalide

registrist

aadressil:

https://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=209
Tagasiside koolitusele oli väga positiivne. Õpetajad soovisid ka edaspidi näha praktilisi näiteid
ja lahtiseid õppetegevusi erinevas vanuses lastega. Toimus ka ideevahetus, mille käigus
tutvustati oma lasteaedade parimaid liikumispraktikaid.
Anna Sõõrd
koolituse korraldaja
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Tibutare sünnipäev algas taas rühmades küpsisetortide valmistamisega. Ja nagu ikka tavaks on
saanud, esitasid meie usinad õpetajad lastele ühe vahva ja õpetliku etenduse „Kanaema kool“!

Etendust võid koos lapsega vaadata ja meenutada järgmiselt lingilt:
https://drive.google.com/file/d/1DVjsUcGpuPyCgtFK4mXNhj3TAINluXv7/view?usp=s
haring
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PIILUDE TEGUS NOVEMBRIKUU

Omatehtud tort on ikka kõige maitsvam.
Lasteaia sünnipäevaks tegime üheskoos
uhke küpsisetordi. Kõige raskem oli
küpsiste ladumine, sest need tahtsid
kohupiimakreemi peal liugu lasta. Aga
väikeste meistrite kindla käe all, pidid nad

üksteise kõrvale siiski paigale jääma.
Tore

töö

oli

tordi

kaunistamine.

Kasutasime siin tutti-frutti kommikesi,
monparelle,

šokolaadikepikesi

ja

külmutatud mustikaid. Valmis tort oli
imeliselt kaunis ja tegijatel suud-sõrmed
mõnusalt mustad.

Novembris käisime ka Estonia Rahvusooperis
vaatamas "Sipsik ja vana aja asjad". Sipsiku

lood on meie Piilude lemmikjutud. Kõige
enam jäi lastele etendusest meelde, kuidas
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Anu ja Sipsik mere ääres käisid, taksosõit ja Sipsiku lend Kuule.
Kõigile meeldis väga ja elamusest saadud muljeid jätkus veel mitmeks päevaks.
Isade

päeva

peredega
saalis.

tähistasime
Arigato

Selle

toreda

koos

taipoksi
sportliku

ürituse korraldas ja viis läbi Helena
isa Hannes, kes töötab seal taipoksi
treenerina.
Kui osalejad olid mattidel kohad

sisse võtnud, algas tõeline
võimas ja pingutust nõudev
treening. Õnneks olid meie
lapsed ja isad tugevad ja
visad erinevate harjutuste
sooritamisel. Väga meeldis
lastele

poksikinnastega

poksimine.
Vahepeal sai käia ka joomas ja keha kinnitamas.
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Lõpus esitasid lapsed isadele luuletuse ja kinkisid omavalmistatud vallatud pintslipoisid, mille
üle oli isadel väga hea meel.
Suur, suur aitäh isa Hannesele selle mõnusalt sportliku ja tervisliku ürituse eest!
Piilude õpetajad Marika, Lea ja Anne

TIBUDE TOIMEKAS NOVEMBER

Tibud pidasid lasteaia sünnipäeva!
Valmistasid ise maitsva tordi…
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… ja vaatasid õpetajate etendust lasteaia saalis!

Tähistasime isadepäeva –
oli ühine kringli söömine,
siis joonistati jalajälgi ning
üheskoos vastati lasteaiaga
seonduvatele küsimustele
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Tibudel käisid külas kadrid…

Ja kaunistasime rühma, kõige rohkem meeldis lastele kuuse ehtimine!
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NAKSIDE NOVEMBRIKUU
Nakside novembrikuud iseloomustab imetäpselt vanasõna „Kes teeb, see jõuab.“ Ja tõepoolest
jagus sellesse kuusse jälle palju
huvitavaid, põnevaid koostegemisi ja
käimisi. Kuu esimeseks ettevõtmiseks
oli õppekäik Tabasalu Loodusparki,
et uurida ja välja selgitada, kas loodus
on talve tulekuks valmis, kas linnud on

ära lennanud, kas putukad ja mutukad magavad.
Õppekäiguks oli ilm ideaalne- tuulevaikne, osaliselt
päiksepaisteline. Teel Loodusparki jälgisid lapsed
ja arutlesid metsas toimuvat- märgati, et
palju on sodi maha visatud, et osad puud on
kuivanud ja maha kukkunud- teati, et need

puud on haiged. Hetkelistel vaikusehetkedel
kuulati, mida loodus neile räägib. Lisaks oletati,
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kus võiks siil, madu, karu, putukad magada. Looduspargis kasutati usinasti kõiki ronimis-,
turnimis-, pugemis võimalusi. Mere kaldalt merd jälgides saadi teada, mis on silmapiir,
poolsaar, saar. Teekond oli küllaltki pikk - üle 5000 sammu, aga keegi ei kurtnud väsimuse üle.
Tibutare sünnipäeval peale hommikusööki läks
koheselt lahti küpsisetordi tegemiseks. Töö käis
kahes grupis- kui pooled lapsed olid kunstis, siis
esimese

grupi

ülesandeks

oli

tordipõhja

valmistamine ja teine grupp kaunistas tordi. Töö

käigus

olid

lapsed

kannatlikud,

koostööaltid, arutlesid omavahel kuidas
torti teha
ühistööna

ja kuidas kaunistada ning
valmiski

imemaitsev

sünnipäevatort. Tore- see maitses lastele
nii väga, et kõik küsisid juurde ja
sooviti, et jaguks ka ooteks, aga ei
jagunud, otsa sai- ise tehtud, hästi
tehtud.

Sünnipäeval on saanud aastate pikkuseks traditsiooniks, et
selleks päevaks õpivad lasteaia töötajad selgeks ühe
etenduse ja esinevad sellega lastele. Selle aasta näidendi
idee tuleb Piilude rühma õpetajalt Marikalt ja pealkirjaks
"Kanaema kool". Kanaema arvas, et tema teeb ka kooli
ja hakkab linnulastele lugemist õpetama, sest ta on
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märganud, et inimesed on nii targad, sest loevad raamatuid. Mõte oli hea, aga tibudele, piiludele
ja naerulindudele tähtede õpetamine oli väga raske, sest neid õppimine ei huvitanud.
Linnupojad soovisid ainult süüa ja hullata. Peale kukega vestlemist, otsustas kanaema kooli
sulgeda. Oma tibudele lubas ta edaspidigi õpetada siblimist, kaagutamist, munemist, kiremist.
Lastele soovitas ta õppida kindlasti juba lasteaias tähed ja lugemine selgeks. Lugu lõppes
tarkuseteraga: Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas. Loomulikult ei puudunud peolt ka
Tibutare laul, Tibutants ja Sünnipäevalaul- nii tähistati Tibutare 49. sünnipäeva.
Paar päeva hiljem, täpselt
kell viis, olid kõik isad
kohal

ja

ühine

matk

rabametsa sai algus, et
tähistada koos isadepäeva.
Eelnevalt
kokkulepitud,

sai

lastega
et

nad

hoiavad kogu aeg isadel
silma peal, et issid ära ei
eksiks metsas, sest enamus
issisid polnud koolimetsas kunagi käinud. Loomulikult olid suureks abiks kaasa võetud taskuvõi pealambid. Täiesti uskumatu oli ka see, et seni kuni meie sportlik isadepäev metsas toimus,
ei sadanud peaaegu üldse vihma- kindlasti oli see Metsavana ja Taevataadi kokkulepe. Metsas
tuli lapsel ja isal koos läbida 6 kontrollpunkti. Korraldused tegutsemise kohta tuli üles otsida
taskulambi abiga pimedast metsast. Nii tuli koos läbida tasakaalupuu, kordamööda üksteist
turvates, siis pidi issi oma kullatükki seljas kandma, siis õige jämedusega puu metsast üles
leidma- kaasa oli antud
pael, siis kilekoti koos
õhku

täis

puruks
metsaalt
materjali
viimaks

jooksma
suruma,

ja
siis

looduslikku
koguma
üles

ja

leidma

helkuripuu, mille otsast
leidis iga isa tema lapse
valmistatud helkuri. Ja siis
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ruttu lasteaeda tagasi, kus ootas matkajaid tublide
emade valmistatud imemaitsvad võileivad, pirukad,
magus ja soolane plaadikook ning ei puudunud ka
vitamiinid- viinamarjad ning kuum mahlajook. Hea ja
paremaga kõhtu täites valmistasid vahepeal isad koos
lastega

toreda

ühistöö

metsast

kaasatoodud

looduslikest materjalidest "Koos on hea meil olla" ja nii
tegelikult oligi. Isade tänu tehtu eest andis kinnitust, et
meie ühine ettevõtmine läks täiesti korda.

Kellerteatris
lapsed

vene

jälgisid
kirjaniku

Grigori Oster´i raamatu
"Õuduste kool" ainetel
esitatud

samanimelist

näidendit. Esitajaks oli
näitleja Tarmo Männard.
Etenduses

esitatud

õuduslood olid ühelt poolt
naljakad, kui ka veidi
kõhedust tekitavad. Otsus
seda etendust vaatama
minna tuli sellest, et enne
lõunaund meeldis lastele
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omavahel kummituslugusid jutustada. Enne minekut teatrisse sai ka lastele selgitatud, et need
lood on välja mõeldud, et päris elus nii ei juhtu, see kõik on mängult. Ja tõepoolest lapsed ei
kartnud vaid jälgisid huviga näitleja mängu.
Ehmatama pani lapsi ainult heliefektid-

müristamine, valgussähvatused. Otto arvas, et
tema saadab ka oma vanemad seda etendust
vaatama.
Ja juba järgmisel päeval külastasid lapsed Tallinna Lennujaama. Lennart Meri nimelise
Tallinna Lennujaama
külastus oli
Naksidele oodatud
väljasõit. Eelnevalt
oli kõigil lastel
kehtivad isikut
tõendavad
dokumendid

lasteaeda toodud. Lennujaamas võttis
vastu meid Loviise isa Raavo, kes
töötab politsei- ja piirivalveameti
teenistuses. Kõigepealt tutvustati lastele
dokumentide vajadust ning kuidas neid
kontrollitakse, siis näidati politsei
turvavahendeid ning selgitati millal
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midagi kasutatakse. Lapsed said reaalselt neid

asju ka proovida ning katsuda. Enne kui
teisele poole avalikku lennujaama
territooriumi saime, tuli läbida ükshaaval
läbida turvakontroll. Kõik sujus hästi.
Õnnelikena liikusime nüüd reisi ootavate külaliste ootesaali. Seal oli palju poode ja
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kohvikuid. Laste tähelepanu juhiti ka sellele, et tuleb kuulata, mida valjuhääldist räägitakse.
See on oluline reisijale, kes peaks lennukisse liikuma, et mitte lennult maha jääda. Hetkeks
saime ka niiöelda Eesti territooriumilt välja, et näha reaalset hetke, kui lennukisse minnakse.
Kuid kiirelt liikusime jällegi tagasi ootesaali, kus lapsed said lõpetuseks Lotte mänguväljakul
natuke lustida. Lapsed olid väga tähelepanelikud kogu ekskursiooni ajal ning leidsid ka ühe
kaotatud dokumendi, mille andsid üle politseinikele. Väsinuna ja hästi paljude positiivsete
emotsioonidega alustasime tagasisõitu lasteaeda. Tore ja põnev päev oli!

RMK Aegviidu Looduskeskus Lasteaia sünnipäevaks meisterdasime lastega puulehtedest
lillekimbud. Kasutasime erinevate veel kenade puude lehti. Lapsed olid algul üllatunud, et
puulehtedest teeme sellist asja. Kõigi
meisterdatud lilled köitsime kenasti kahte
suurde kimpu, mis said päris kenad. Siis tuligi
mõte, et võiks osaleda konkursil “Meisterdusi
metsast”. Kena kimbu viisimegi Aegviidu
Looduskeskusesse.

16
Kuu tegemised lõpetasid Naksid Kadrisandiks käimisega.
Vaja ikka lastele vanu eesti rahva kombeid ja traditsioone
tutvustada. Kiitus vanematele, kes olid näinud vaeva oma
laste kostümeerimisel kadrisantideks. Vahva oli ka see, et
enamus tüdrukuid ja osad poisid olid nõus põsed ja huuled
punaseks värvima. Külastasime kööki, Mikide, Muumide ja
Sipsikute
peresid.
Tore oli, et
mitte
keegi
perelastest
ei kartnud kadrisante, vaid kuulasid, jälgisid

ja

tegutsesid

Kadripäeva
rahvakommete

meiega

lahedalt

ettevalmistused
tutvustamisest,

kaasa.
algasid
laulude

õppimisest ja rollide jagamisest - kes küsib
mõistatusi, kes annab vanasõnadele lõpu
mõelda ja kes kontrollib, kas tuntakse ka tähti
ja numbreid. Etteruttavalt võin öelda, et lapsed
olid super tublid ja kõik said oma rollidega
ülihästi hakkama. Mida siis sandid tegid:
algul määgisime ukse taga, siis laulsime
sisselaskmise laulu ja peale kadriema
tutvustavat juttu teatasid Kadrisandid, mis
tähtsad uudised neil pererahvale on. Peale
tarkuse

kontrollimist

aeti

kellukest

helistades minema perest kõik halb,
kurjus, tigedus ja tantsiti laulumängu "Kui
sul

tuju

hea."

Seejärel

tuli

titt
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maharahustada, saades hambaraharaha aitas. Aga mida tegi siis titt- ta
pissis. See oli laste arvates hästi
naljaks, aga

tähendas ka seda, et

nüüd jääbki õnn sinna peresse. Enne
äraminekut soovisid kadrid perele
häid soove ja kadrivanaema jagas
vitsaga puudutades kõigile tugevat
tervist. Ka pererahvas oli lahke meid
igal pool kostitama hea ja paremaga.
Tore kadripäeva komme on ka kama
söömine- nii ka meie jagasime kõigile
pereliikmetele kamapalle, mida kohe kõik usinasti nosima hakkasid. Meie aga nosisime rühmas
külapealt saadud maiustusi ja lugesime üle hambaraha. Nakside lastele jäävad kadrikombed
kindlasti tükiks ajaks meelde.

Kuu

tegemistele pani punkti pildistamine
saalis. Fotograaf Sven´i juhendamisel
jäädvustati nii ühispilt ja portreepildid
lastest,

mida

hiljem

kasutatakse

lõpualbumi kokkupanemisel.

Kaunist jõuluootust kõigile soovivad
väikesed ja suured Naksmannid.
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MUUMIDE MÕNINGAD TEGEMISED
NOVEMBRIS
Muumid olid nutikad…
Tähistasid isadepäeva…
Lastele ja isadele viis läbi mõnusa sportliku tegevuse
vahva külaline, Vello Vaher.

Veel käisid Muumikad novembrikuus teatris…
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Tegid viimaseid sügistöid…

Tähistasid Tibutare 49. sünnipäeva!
Valmistasid ise küpsisetordi….

…ja käisid vahvat teatrietendust „Kanaema kool“ vaatamas, mille esitajateks olid meie endi,
armsa Tibutare õpetajad! Aitäh teile, oli väga vahva ja õpetlik lugu!
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Külas käisid Kadrisandid, kes jutustasid Muumilastele Kadride kommetest, laulsid ja esitasid
mõistatusi!

Novembrikuu sai purki pandud ettevalmistustöödega Advendi- ja Jõuluajaks.

Muumid soovivad kõigile
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2. detsember - MARI KARIK
2. detsember - IRENA BORMANN-ESKOR
10. detsember - AILI TAMM
31. detsember - KAIE KAUP

Toimetas: õp. Virge

KOHTUMISENI!
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