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TIBUTARE LAPSED PANGAPEALSE LASTEAIAS
KANNELT MÄNGIMAS
23. jaanuaril toimus Pangapealse lasteaias 5. kandlepäev "Laulev puu". Sel aastal
osalesin peol viie särasilmse ja muusikaarmastajast tüdrukuga: Tibude rühmast Mona
ja

Hanna

Mikide

ning

rühmast

Miina, Lisandra ja
Hanna.
selga

Panime
imekaunid

rahvariided, et olla
väärilised osavõtjad
laulu – ja tantsupeo
juubeliaastale
pühendatud

peol.

Pidu algas kontserdiga, kus ka meie esinenejatena oma julguse proovile panime.
Tüdrukud olid väga tublid ja julged, seda enam, et olime saanud harjutada ainult
mõned

korrad.

regilaulu

"Saja,

Esitasime
saja

uuta

lunda", kus kogu publik sai
kaasa

laulda.

Kontserdil

esinesid lapsed nii meie valla
lasteaedadest, huviringidest ja
muusikakoolist

kui

väljaspool

–

valda

ka
Kiilist,

Laulasmaalt, Tallinnast. Eriti
põnev oli meil kuulata õpetaja
Leanne mängu külakandlel.
Selle pilli vanuseks olevat ligi
100 aastat, mida oli pisut kohendatud ja sätitud. Kontserdi lõpus kõlas ühislauluna ja
kannelde saatel nn kandlemängijate hümn „Ei lind, ei laul“.
Kannel on tuntud ka tantsude saatepillina ja selle tõestuseks tantsisime üheskoos
kannelde saatel eesti rahvatantsu „Kolmepuari“. Nii suured kui väikesed pidulised said
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selgeks lustlikku pärimustantsu,
mis

liitis

seltskonda

veelgi.

Kontsert oli küllalt pikk, sest kõik
lapsed soovisid ju kandlel õpitut
ka teistele ette kanda ja kõigil
õnnestus see edukalt.
Pärast kontserdi oodati tüdrukuid
väikekandle õpituppa, kus nad
õpetaja Katrini juhendamisel õppisid pillil keeli katma, et mängida lihtsaid lugusid
akordisaadetega.
Õpetaja Katrin kiitis
väga meie lasteaia
lapsi,

kes

nii

tähelepanelikult,
püüdlikult ja huviga
kõike

uut

omandasid.
väärisid

nad

suurepärase
viisaka

Kiitust
ka
ja

käitumise

eest. Õpitoas käidud, said lapsed paberil disainida oma rahvariided. Ka seda tegid nad
suure õhinaga. Meie laste rahvariided tulid väga omanäolised. Joonistused valmis, oli
aeg kehakinnituseks. Meile pakuti kama ja karaskit.
Aitäh

peokorraldajatele,

et

saime

taas

osa

sellisest

meeli

ülendavast,

pärimushõngulisest, vahvast ja mõnusast peost! Suured tänud laste emadele-isadele,
kes panid lastele peohommikuks kõik vajaliku kaasa.
Tibutare muusikaõpetaja Birgit
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MIKIDE TEGEMISED –
MEENUTUSI DETSEMBRIST
Mikidel käis külas teraapia- ja lugemiskoer Steffi
Detsembris käis Mikide rühmal külas MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu
teraapia- ja lugemiskoer Steffi koos oma
perenaise Heleri Hankoga. Steffi on 9- aastane
must labrador, hästi armas ja rahulik koer.
Kõigepealt rääkis Heleri Steffist ja siis said
lapsed näha, mida kõike Steffi teha oskab,
peale igat trikki nosis Steffi rahulolevalt oma
lemmikmaiust porgandit. Heleri rääkis veel,
kuidas teraapia- ja lugemiskoer lapsi lugemise
juures abistada saab, kuidas ta kuulab ja vahele
ei sega ja kui on kena lugu, siis jääb suisa
magama. Mikide rühma lastel on käsil
viimane aasta lasteaias ja lugemine peaks
varsti selgeks saama ning kolm julget poissi
lugesidki
koerale
ette.

Ka

koera
perenaine
luges
lastele ja Steffile raamatut ja üllatus-üllatus - Steffi
jäigi sellel ajal magama. Lapsed said kõik Steffile pai
teha ja tänutäheks vahvad koera näoga maskid. Suur
tänu teraapiakoera tiimile, lastele meeldis väga!

Mikide rühma lapsevanem, Virge
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TIBUDE TEGEMISED
15.jaan. käisime tutvumas Lennart Meri Tallinna
lennujaamaga, mis oli lapsevanema organiseeritud
üritus.

16.jaan. toimus Tibude rühma sotsiaalsete oskuste
grupimäng, kus lapsed said koos Pipiga reisile minna.
Kaasa sai võtta ainult ühe olulise asja...

Rollimängus olid lapsed rannas…

Leida tuli õiged lahendused….

7. kommi jagamine 4. lapse vahel oli
raske ülesanne!
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Tibude lapsed
käisid ka
loodussõbra
koolitusel, kus
sai selgemaks,
mis on pakend,
mis prügi

28.jaan. toimunud vanavanemate õhtu oli väga tore. Tõelisest talveilmast hoolimata
olid kohale tulnud 11 vanaema ja 7 vanaisa, lisaks mõned ema-isad. Lapsed olid
õhtuks teinud 2 küpsisetorti ja tuletanud meelde jõuluetenduse oravapoistest, mida
siis väikeste muudatustega vanaemadele- vanaisadele etendati. Ühisel tordisöömisel
olid vanavanemad õhtu kiitmisega väga lahked.
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Suur suur tänu kõigile osalejatele ning muusikaõpetaja Birgitile!

Meil toimus ka dinosauruste nädal:
Dinosauruste kollektsioon täieneb veelgi...

Puslet oli sõbraga tore kokku panna…
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Dinosaurustele
otsiti õiged
nimetused ja
kirjutati siltidele, et
külalised ka
teaksid…

31.jaan. käisime Eesti
Loodusmuuseumis
kuulamas "Kes olid
dinosaurused?"

Oli teguderohke jaanuar!
Tibude õpetaja Ene
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UUS AASTA NAKSIDES
Vana aasta ukse sulges,
uus me juurde kiirelt kulges.
Tuli, kaasas uued vembud,
uued tarkused ja tembud.
Uued plaanid, uued teod,
uued ettevõtmised ja peod.

Aasta algul on ju ikka saanud tavaks, et antakse lubadusi uueks aastaks. Nii ka
Naksides, kus iga laps tutvustas rühmakaaslastele, mida ta uuelt aastalt ootab, soovib,
lubab. Jõulukuuse ärasaatmise peol saalis räägiti algul palju möödunud jõuludest.
Kui tuli Nakside kord kuusega hüvasti jätta ja lubadusi anda, siis Otto teatas
spontaalselt:

„Meie

ootame

uut

jõuluaega“. Saal korraks vakatas ja siis
naerdi, nii loomingulise ja siira vastuse
üle.
Iga aasta algul valivad loodusesõbrad
aasta looma, linnu, puu, kala. Selle aasta
loom on kobras. Naksmannid said
vaadelda selle aasta looma välimust,
eluviisi, toimetusi esialgu YouTube kaudu
ja õpetaja tehtud fotodelt, aga lastele sai
ka lubatud, et kevadel läheme koos
kobraste

elupaika

ja

toimetamisi

Tabasalus vaatama – nad tegutsevad
päris meie lasteaia lähedal.
Kahel järgmisel nädalal sai lastele
tutvustatud elu-olu nii lõuna-, kui ka ka
põhjamaal.

Mõlemal

nädalal

tõid

lapsed lasteaeda kaasa hulgaliselt
toredaid kaisukaid ja korraldasime
koos meeleolukad näitused.
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Põhjamaad tutvustaval
nädalal tutvusime
põhjalikumalt jääkaruga ja
hülgega- voolides ja voltides
neid lisaks.

Lõunamaa nädalal toodi kaasa veel rohkem loomi ja näitus sai hästi liigirikas. Kaasa
toodi ka teatmeteoseid, jälgiti õppevideosid, uuriti gloobust ja jutustati kaaslastele
reisimuljeid soojamaa

reisidest. Käelistes tegevustes aga vooliti kaelkirjakut ja

meisterdati papprullist elevanti või kaelkirjakut samuti. Teadmisterikas nädal oli.
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Jaanuarikuu teisel nädalal käisid lapsed saalis kuulamas ja jälgimas huvitavat
kontsertetendust „Loomade karneval“. Lapsed said nautida saalis Diana Liiv´i
esituses

tõelist

klassikalist

muusikat,

tutvuda

erinevate

muusikariistadega,

emotsiooniks veel videod loomadest, inimestest ja orkestrist. Pianist Diana Liiv mängis
valgel klaveril palasid Camille Saint-Saensi kuulsast “Loomade karnevalist” koos
videolt kõlava orkestrisaatega ning tutvustas iga tsükli osa peategelasi – Kuningilikke
Lõvisid, Naljakaid Kukki ja Kanasid, Rumalaid Eesleid, Graatsilist Luike jt. Jutu ja
muusika juurde nägi ekraanil ka filmikatkendeid peategelastest – nende käitumisest
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ning häälitsustest kokku miksituna kaunite tsükli
ainetel

loodud

muinasjutupiltidega

(Doris

Eisenburgeri illustratsioonid). Pianist Diana Liiv on
juba alates 1998. aastast tegelenud klassikalise
muusika lastele ja noortele sobivas vormis
tutvustamisega.

Talvist loodust tutvustaval nädalal oleks nagu
talvetaat meie lasteaia nädalaplaanidega kursis olnud.
Lausa muinasjutuliseks

muutus Eestimaa loodus

nädalavahetusel. Lund muudkui sadas ja sadas, kattes
maa valge lumevaibaga ja puud/põõsad härmatisega.
Küll oli lihtne
vaadelda
härmas

puid

aknast ja siis
seejärel harjutada puu rebimist, mis algul nii
väga lihtne ei olnudki, aga hakkama saadi.

Külm ajas ka linnud toidulauale
terakesi näksima ja hea oli
soojas toas linnukeste sagimist
aknast jälgida ning
vaatlustegevust läbi viia.
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Kes selliste ilmadega siis iga päev toas õppida tahab- ruttu õue õuesõpet tegema.
Lume peale saab samuti kujundeid joonistada ja tähtede ning numbrite kirjutamist
harjutada, pulkadega lume sügavust mõõta ja jää tugevust katsuda - matemaatika
tegevus missugune.

Jaanuarikuu lõppes ümbritsevate ohtude märkamisega nii toas, kui ka õues. Lapsed
märgistasid

kleepsudega

rühmaruumides nende

arvates

ohtlikud

kohad

ja

põhjendasid kaaslastele omi valikuid ja otsuseid. Õues loetleti samuti tegevused, kus
võib neid ohud tabada. Põhjendati ja selgitati, milles oht seisneb ja kas seda saab
kuidagi vältida. Teadmiste kinnistamiseks vaadati ka õppefilme, mis võib juhtuda, kui
ei peeta kinni kokkulepetest. Lapsed said nüüd aru, milleks kehtestatakse reeglid, miks
neid tuleb täita - see on nende endi ohutuse pärast. Toimekas ja õpetlik kuu oli.
Laste tegemisi suunasid Ülle ja Sirje
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MUUMIDE TEGEMISED
Ühe jääpurika tekkimise lugu
Ühel lumisel talvehommikul tuli muumikatel mõte hakata ise jääpurikaid meisterdama,
sest me lihtsalt ei jõudnud ära oodata nende päris purikate „kasvamist“
Mõeldud- tehtud. Nii ütleme me tavaliselt, kui mingi otsuse oleme ühiselt vastu võtnud.
Selleks tegevuseks oli meil vaja salvrätikuid ja natuke fooliumit. Salvrätte selleks, et
purikale natuke vormi anda ning fooliumit selleks, et purikas näeks välja just täpselt
nagu päris.
Laste ülesandeks oli tegevuse käigus hakkama saada voltimisega, kui ka salvrättide
fooliumisse rullimisega. Tuleb tõdeda, et pealtnäha lihtne tegevus võttis nii mõnegi
väikese muumimudilase ohkama ja kukalt kratsima, käed ei ole ju veel nii kripsakad ja
krapsakad, kui nad olla võiks.
Kuid vanasõnagi ütleb: Kus häda näed laita, seal tule ja aita. Ja nii ka juhtus. Appi
tõttasid muumimammad Helin ja Ene ning õpetasid muumikatele just neid õigeid
töövõtteid ja nippe, kuidas purikaid meisterdada. Pisut pusimist, natuke sekka väikest
hädaldamist ja nii nad valmis saidki just need siravad ja säravad päris omatehtud
purikad.
Tore oli jälgida laste säravaid silmi, kui oli aeg need purikad ülesse riputada. Valisime
selleks rühmatoas oleva redeli, kus säutsuvad meil väikesed imearmsad leevikesed,
kes juba pikkisilmi ootasid midagi põnevat ja säravat oma elamisse. Ja mis kõige
põnevam selle tegevuse juures- purikad ei sula ära ning me saame neid veel kauakaua silmailuks nautida.
Oli põnev hommik toas, kus lapsed said kogeda kuhjaga häid emotsioone ja õppida
jälle midagi, mida enne ei osatud.
Nädal hiljem, kui teemaks oli: Ohud meie ümber, otsustasime uuesti proovida neid
jääpurikaid voolida. Seekord olid lapsed juba krapsakamad ning pusimist oli vähem.

15

Kui purikale oli kuju antud, otsustasime ka
nemad fooliumisse mässida ning edasi
rändasid nad õue, kus iga purikas leidis
omale põõsas koha, kus rippuda.
Siinkohal

väike

soovitus:

õuesõpet

planeerides ei ole oluline, et terve tegevus
õues läbi viiakse. Seekord toimus meil pool
tegevusest toas ning teinepool õues.
Selliselt tegutsedes saavutame selle, et
lapsed

saavad

kogeda

põnevat

hommikutegevust toas ja boonuseks veel
ühe sisuka õuesoleku aja, kuhjaga tervist
ning punased põsed.
Võtke ette ja proovige ka!
Muumimamma Helin
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15.veebruar – ANNA KREHHOVA
16.veebruar - BIRGIT VÄRNO

Toimetas: Õp. Virge

KOHTUMISENI!

