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Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte

MÄRTSIKUU KULDMUNAS:
Tibutares kõlas taas laste laul; lk. 2
Märtsikuu tegemised Naksides; lk. 4
Muumide tegemised; lk. 9
Tibutare aprillikuu sünnipäevalapsed; lk. 12
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TIBUTARES KÕLAS TAAS LASTE LAUL!
Tibutare lasteaed tähistas sel aastal emakeelepäeva kontserdiga „Tibutare laululind 2019“.
Kontserti viis läbi tuntud lastekirjaniku E.Raua raamatu „Sipsik“ peategelane Sipsik, kes võttis
kaasa mitu lasteraamatut ja tutvustas lugude tegelasi – Naksitralle, Krõlli, Muumitrolle ja
paljusid teisi. Laste esituses kõlasid kaunid eestikeelsed laulud ja luuletused. Kuna vapraid ja
musikaalseid lauljaid on meie lasteaias palju, siis toimus kontsert kahes jaos.
Nooremate rühmade – Muumid, Sipsikud, Kiisud, Piilud - laululapsed lasid häältel kõlada juba
kell 10 hommikul. Lauldi postimehest, lapse õnnetundest, käpikutest ja sõrmikutest, kodust,
päkapikust, pisikestest inglitest, soki ja särgi august, hanepoegadest, väikesest tüdrukust ja
sügisestki. Laulvate tüdrukute hulgas oli sel aastal kaks vaprat laulupoissi. Kontserdil kõlas ka
Marta Loore ja Ruubeni esituses luuletus „Muumimaa“. Lapsed laulsid nii üksi kui ka kahekesi
- kolmekesi, siis on ju ikka kindlam ja julgem. Kes olid need julged ja ilusa häälega lapsed, kes
ilusas eesti keeles laulsid? Muumide rühmast Loviis, Heliin ja Marta Loore, Sipsikute rühmast
Romili, Eliis, Robert, Kiisude rühmast Henri, Melissa ja Anna-Miina, Piilude rühmast Linda,
Kristiin ja Liisbet.

3
Vanemate rühmade – Naksid, Krõllid, Tibud, Mikid - lapsed lõid oma häälepaelad valla 11.15.
Nemad laulsid väga erinevatest asjadest ja teemadest: lumest, kodust, meremeestest, lõbusast
jänkulapsest, printsessist, pääsukesest, kevadest, vahvast eesti lapsest. Vanemate rühmade
kontserdil kõlas ka kaks luuletust – „Kõnelus pääsuga“ Otto ja Katarina Saskia esituses ning
„Kodumaa“ Valteri esituses. Enamus laululapsi olid tüdrukuid. Nende seas oli kaks
lauluhimulist poissi – Hendrik Krõllide rühmast ja Evan Nakside rühmast. Vanemate rühmade
lastest esinesid: Nakside rühmast Federica, Katarina Saskia ja Evan, Krõllide rühmast Hendrik,
Mia Lisandra, Eva Victoria ja Harriet, Tibude rühmast Mona, Veronika, Eliise, Angela ja
Elizabeth, Mikide rühmast Lisandra, Miina, Jasmin, Loore ja Marjetta.

Publik sai kaasa laulda ja pisut oma jalgu sirutada nii tervituslaulu kui ka lõpulaulu lauldes.
Kõik laululapsed said vapruse ja tubliduse märgi, mille peal on Tibutare laululinnu logo.
Aitäh kõigile, kes tegid taaskord suurepärast koostööd kontserdi õnnestumiseks: Reeli ja Aili
– märgid ja video, Ave - dekoratsioon, Irena - helitehnika.
Aitäh armsatele ja osavõtlikele lastevanematele, kel oli võimalus tulla kuulama ja vaatama oma
lapse esinemist! Teie kohalolek tähendab mulle palju!
Muusikaõpetaja Birgit
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Märtsikuu tegemised naksides
Märtsikuu tegemistele andis
hoo

sisse

vastlapäev.

Vastlapäeva hommikul oli
kelgumägi nii paksult lund
täis ja liulaskmine oli täitsa
võimatu. Tuli tublisti vaeva
näha,

mägi

et

veidigi

sõidetavaks saaks. Kõikide
käepäraste vahenditega ja
koostöös
lastega

teiste
sai

rühmade

peagi

sõidukõlbulikuks.

mägi
Päris

pikka liugu küll lasta ei
saanud,

aga

maandumine
lumevallis

kelguga
valmistas

lastele päris palju nalja.
Kõik

lapsed

ei
mäel

soovinudki
kelgutada

ja

parema

meelega rajasid nad oma
rühma ette labidate ja
kelkudega

labürinte.

Kellele aga kelgusõit oli
meeltmööda,
oma

liud

see

sai

lastud.

Söögilaualt ei puudunud
sellel päeval ka traditsioonilised vastlatoidud Lõunasöögiks pakuti lastele hernesuppi ja oote
ajal vastlakuklit. Hommikul sai lastele veelkord tutvustatud ka vastlakombeid, lauldud
vastlalaulu ja mängitud "Soovide täitumise mängu". Selleks tuli kaltsunuku käe külge siduda
pael ja mõelda üks soov. No selle paela sidumisega oli mõnel lapsel ikka palju pusimist. Jälle
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oskus, mida tuleb harjutada. Vastlapäeva mahtus ka saalis Sussiteatri esituses etenduse „Mina
ja

Mina“

jälgimine.

Teatrietendus

oli

eelnevatest nähtud etendustest ikka päris erinev.
"Mina ja Mina" etenduse idee pärines saksa
kirjaniku Katja Riederi raamatust "Trüfel ja
Rosalie“. Lavastuse peateemaks oli iseendaks
jäämine.

See

oli

kahe

tegelase

teineteiseleidmine ja sõbrunemine. Etendus
rääkis sõprusest ja püüdest kellelegi meeldida,
mis alati ei õnnestunud. Lastele tuletati kogu aeg
meelde,

et

olukordades

alati

tuleb
ikka

jääda

erinevates
iseendaks.

Lavastuse keel oli nii sõnaline,
tantsuline,

kuid

oli

pantomiimi.

ka

palju

Seesugune

lähenemine pani lapsi rohkem laval
toimuvat
huviga

jälgima
vaatama

ja

liikumist

ning

kaasa

mõtlema. „Nii huvitav oli!“ arvasid lapsed.
Teelahkme lasteaed korraldas Harku Valla lasteaedadele “Luulekarusselli”, mis oli
pühendatud emakeelepäevale. Osales sellel üritusel aga ainult neli lasteaeda. Meie lasteaeda
esindasid Katarina Saskia ja Otto. Nad lugesid Vilve Aavik-Vadi luuletust “Kõnelusi pääsuga”.
Lapsed olid ise nii elevil, et esitus tuli välja väga emotsionaalne ja liigutav ning nad nautised
esinemist täiega. Pärast esinemist lapsed rääkisid, et mikrofon natuke hirmutas neid. Sel ajal,
kui žürii tegi otsuseid, mängisid kõik esinejad koos vahvaid ühismänge. See oli väga lõbus.
Ürituse finaal saabus siis, kui hakati esinejaid premeerima. Alguses jagati tänukirju ja siis
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kuulutati tublimatest tublimad välja. Põnevus kasvas iga kord, kui hüüti kellegi nimi.
Kulmineerus see aga meie laste esimese

koha välja kuulutamisega. Emotsioonid olid laes,
super tulemus.

“Tibutare Laululind 2019” on eelvoor Harku valla “Laululapse” konkursile. Muusikaõpetaja
Birgit valis kolm meie rühma last esinema.
Kontserti tulid kuulama ka kõik meie rühma

lapsed. Üritus oli väga vahvalt ülesehitatud ja
põnevust jagus kõigile. Meie rühma esindasid
Katarina Saskia, Federica ja Evan - kes kõik
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laulsid laulu, mida oldi kaua
õpitud. Parajalt julgust vajas
seegi, et minna üksi teiste
ette ja laulda mikrofoni.
Kõigil tuli see hästi välja.
Harku valla “Laululapse”
konkursile

pääses

edasi

Evan. Kogu rühm on uhke
selle

üle.

Aitäh

toreda

elamuse eest!

Emakeele päeva tähistasid Naksid
rühmas luulehommikuga „Eesti
keelel ilus kõla“. Külla olid kutsutud
ka väikesed Muumid. Kõik Nakside
lapsed olid kodus vanemate abiga
õppinud selgeks ühe eesti luuletaja
luuletuse. Suur tänu peredele, et olete
alati

nii

koostööaltid.

Luulehommikul kõlasid luuletused
eestimaast - meie ilusast loodusest,

keelest ning loomadest/lindudest. Oma
üllatava

julgusega

ja

selge

eneseväljendusega eristusid kõik lapsed.
Väikesed Muumid aga kuulasid vaikselt
ja tähelepanult. Et pidu väga üksluiseks
ei läheks, siis luuletuste vahepeal
mängisime koos lõbusaid laulumänge,
millest kõik rõõmuga osa võtsid.
Väikesed Muumid õpetasid meile ka
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lõbusa näpumängu "Ma
olen moosipallike". Iga
laps

sai

peale

oma

esinemist ka tänukirja.
Pidu

lõppes

sünnipäevalaulu
laulmisega

nii

eesti

keelele, kui ka Melanile,
kellel oli sellel päeval
sünnipäev. Mis pidu see
ilma

kommideta

Melani
sünnipäevakomme

on.
jagas
ja

tänutäheks toreda koostegemise eest kostitasid Muumikad meie lapsi peale magamist mõnusate
vahukommidega. Aga pidu rühmas sellega veel ei lõppenud. Iga laps nimetas milline eesti
keelne sõna on tema arvates kõige ilusam - ükski sõna ei kordunud. Nendeks sõnadeks olid:
hoolima, eestimaa, süda, kaunis, eesti, dinosaurus, tubli, lasteaed, lipp, tarkus, küünal,
eesti keel, kallis, armas, vabariik, maa, üks, armastus, verivorst, sinilill. Neid sõnu veelkord
korrates valjusti, arvasid lapsed, et eesti keelel on tõesti ilus kõla.
Märtsikuu tegemiste hulka kuulus ka raamatunädalal kodunt toodud raamatute näituse
korraldamine, naistepäeva ja kevade saabumise tähistamine. Jälle oli üks vahva kuu oli.

Nakside õpetajad Sirje ja Ülle
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MUUMIDE TEGEMISED
VÄRVILINE MAAILM
Tore on, et me ei ela ainult mustvalges maailmas. See oleks ju nii igav. Igapäevaselt on meie
ümber palju erinevaid lõhnu ja värve, mis meid kõiki mõjutavad ja samas rõõmustavad.
See hommikupoolik tõotas tulla muumidele põnev. Otsustasime natuke selles värvide maailmas
ringi luusida ja selgusele jõuda, kuidas saab lihtsate vahenditega värve ise tekitada ning
meeleolu luua. Peategelane
punane kapsas hakkas meie
katseloos suurt ja olulist rolli
mängima. Eelnevalt oli vaja
valmistada tõmmis, mida sai
segada

kokku

ainetega,
äädikas,

nagu
sooda,

erinevate
näiteks:
seebilahus,

nõudepesuvahend Fairy, puhas
vesi. Igas katseklaasis toimus
katse ajal midagi huvitavat.
Tore oli jälgida laste üllatunud nägusid, kui kokku said katseklaasis äädikas ja tõmmis, või
sooda ja tõmmis. Katse käigus tekkinud värvide mäng pakkus lastele palju põnevust ja
avastamisrõõmu.
Siin teile väike soovitus: Võtke julgus kokku ja proovige ka ning te ei kahetse, sest tulemus on
seda väärt!
Sellised väikesed värvilised katsetused rikastavad meie igapäevast lasteaia elu ning toovad
rõõmu ja sära ka meie täiskasvanute silmadesse.

Päikest teile!
Muumimamma Helin
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Märtsikuus oli tegemisi veelgi… Meie Marta
Loore osales Teelahkme lasteaias toimuval
LUULEKARUSSELLIL ja saavutas seal 3-4aastaste seas esimese koha! Aitäh õp. Helinile
Marta Loore juhendamise ja õpetamise eest!

Tibutare Laululinnu kontserti jaoks oli õp. Birgit (kes sel korral hoopis Sipsiku nahas) palunud
laulma Heliini, Loviisi ja Marta Loore. Aitäh Sulle, õp. Birgit laste õpetamise ja julgustamise
eest!
Emakeelepäeval käisid Muumikad külas oma suurtel sõpradel, Naksidel. Naksilapsed esinesid
meile luuletustega. Küll see meie emakeel kõlab ikka kaunilt!
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Kevad on nüüd tõeliselt käes! Muumirühmas
koorusid vahvad saurused, kes algul olid
imeväikesed, kuid kasvavad ja kosuvad iga
päevaga! Aitäh Kristoferi emmele Tiinale nende
toredate üllatuste eest!

Tulge meile külla sauruseid vaatama!

Muumide kõige suuremaks kevadekuulutajaks oli aga see, et algas liivakasti hooaeg!
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