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NR 59

SEPTEMBER 2015
Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte

TEATED:
5. oktoober; kell 9.00-10.15 Nakside lapsed;
kell 10.20-11.35 Krõllide lapsed joonistustesti
aeg koolivalmiduse suunamiseks õppeklassis
koos õppealajuhatajaga.
5. oktoober- õpetajate päev
6. oktoober külas Keskkonnake, kell 9.30
Kiisude lastele, kell 10.15 Piilude lasteleõpime mänguliselt koos Keskkonnakesega
keskkonnasäästlikku eluviisi (õppeklassis).

Septembrikuu Kuldmunast saab lugeda:






7.
oktoober
tähistame
leivapäevaterviseedenduslik üritus lastele koostöös
kohaliku pagariäriga „Priileib“. Kell 11.00 Mikid,
Tibud, Muumid, Sipsikud; kell 11.30 Kiisud,
Piilud, Krõllid, Naksid.



12.okt Sipsikud ja Kiisude lapsed õppekäigul
farmi „Metsaküla Piim“. Kell 9.30
3 rühma õppekäigud KIK projekti raames
Tallinna
Loomaaia
Zookooli
õppeprogrammile „Koduloom ja tema
tähtsus“:
Tibude rühm 13. okt kell 9.25-11.30
Mikide rühm
14. okt kell 9.25-11.30
Muumide rühm 15. okt kell 9.25-11.30



20.okt kell 18.00 Krõllide ja Nakside
vanematele kokkusaamine koolivalmiduse
suunamise temaatikal lasteaia saalis.
Osalevad õpetajad Harku valla koolidest: TÜG,
Vääna- Jõesuu Kool, Harku-Järve Kool,
Tabasalu Muusikakool, tagasiside joonistuste
tulemustest.
TEATER LASTEAIAS 27. oktoober kell 11.30
Teater Miku-Manni lasteaia saalis etendusega
„Kuidas valevorst õpetust sai“- osalevad kõik
rühmad.










Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäeva lapsi;
lk 2
Mida uut väärtuskasvatuse töögrupis;
lk 2
Tutvume uue tibutarelase, Virge
Kaljuraga, rubriigis „Luubi all“; lk 3
Tarkusepäev Tibutares; lk 4;
Naksid ja Krõllid Alasniidu
õuesõppepäeval, lk 5-6;
Piilud ja Kiisud KIK projektiga
õppeprogrammidel looduses, lk 6;
Kohtumine lastekirjanik Merilin
Ahwaziamiga, lk 7;
Koostöö Harjumaa ja Harku valla
lasteaednike vahel; lk 8;
Muusika-aasta sündmused Tibutares:
laulupidu ja kunstitööde näitus, lk 9-10;
Robootika õpe Kiisudes ja Krõllides, lk
11;
Sügisesed õuesõppe tegevused
Naksides ja Muumides, lk. 12
Tibutare traditsioon: mihklipäeva
tibutarelaste loendus; lk 12-13;
Meenutame veel möödunud suvelõpu
tegemisi. Tibutarelaste 4. rattamatka
„Tunne oma kodukohta“ , lk 13-14
Lasteaia köök soovitab, lk 14.
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ÕNNITLEME OKTOOBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI:
1.oktoober - MARJE TÕNSIL (kokk)
4.oktoober - MOONIKA RÜNNE (Krõllide rühma õpetaja)
10.oktoober - KATRIN MÄELT (köögi abitööline)
28.oktoober - ENE RANNAMETS (Tibude rühma õpetaja)
30.oktoober - ANNEL TAMBERG (majandusjuhataja)

Mis väärtuskasvatuse töögrupil uudist?
1.Eelmisel õa-l sai lasteaia põhiväärtusi uuendatud ja kogu
personaliga lahti mõtestatud. Kuna nüüd meil 4 põhiväärtust, siis
joonistas meie kunstiõpetaja Ave ka uue väärtuskasvatuse logo.

Väärtuskasvatuse
meelespea

2. Tibutare lasteaia töögrupp võttis eelmisel kevadel sihiks koostada
meie lastele „väärtustemäng“, mis paneks lapsi arutama erinevate
käitumisvõimaluste osas ja seega aitaks kaasa väärtustest lähtuvate
otsuste tegemisele. Õpetajad kogusid vaatluse teel lastega tegevustes
toimuvaid situatsioone, mille lahendamiseks otsuse tegemist mõjutab
just mõni meie lasteaias kokku lepitud põhiväärtus. Suvel ja veel ka
septembris joonistas õpetaja Ave kõik 8 situatsiooni paberile,
koostatud sai mängujuhend ja töögrupiga veel viimane lihv antud
meie oma lauamängule „Tibu seiklus väärtustemaal“. Mängu saavad
lasteaia sünnipäeval (9. nov) kingituseks kõik 5-7 aastate rühmad.
3. 2013 aastal osalesime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt
korraldatud väärtuskasvatuse konkursil ja saime tehtud töö eest
tunnustusstatuudi: „Hea lasteaia rajaleidja“. Sellel aastal otsustasime
uuesti osaleda konkursil, et liikuda edasi järgmisele tasemele ja
statuudile konkureerimisel, milleks on „Hea lasteaia edendaja“. Sellel
statuudil on juba kõrgemad ootused, aga püüame ikkagi, iga samm,
mis laste suunamisel hoolivaks inimeseks kujunemisel tehtud saab on
väärtusega.
Reeli Simanson, töögrupi juht.
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Rubriigis LUUBI ALL oleme tutvustanud
ühte Tibutare töötajat lähemalt. Sellest õppeaastast liitus
Tibutare perega Muumide rühmas uus õpetaja. Saage tuttavaks:
Nimi: Virge Kaljura
Sünniaeg: 5. juuni 1978.a tähtkuju: Kaksik
Kellena Sa Tibutares töötad? Tibutares töötan Muumide rühma õpetajana.
Kaua Sa oled Tibutares töötanud? Tööd alustasin Tibutares 2015.a augustis.
Kuidas sattusid lasteaeda tööle? Eelnevalt töötasin Alasniidu lasteaias õpetajaabina. Sealse majaga liitusin 2012.a septembris ja töötasin kuni rühma kooli
minekuni  Kuna vahepeal alustasin ka õpinguid Tallinna Ülikoolis, alushariduse
pedagoogi erialal, tundus nüüd õige aeg ja loomulik jätk panna end proovile
õpetaja ametikohal. Ja kuna Tibutare otsis oma perre samuti sel suvel uusi
õpetajaid, siis kandideerisin... ning siin ma nüüd olen! Tibutare sai mu esmaseks
valikuks töökoha otsingul just sellepärast, et asukoht on minu jaoks suurepärane!
Olen ise Tabasalu elanik juba 8 aastat.
Mis meeldib sulle sinu töö juures kõige enam? Lasteaiatöös meeldib mulle kõige enam see, et iga päev on
eelmisest erinev. Töö on vaheldusrikas. Saab olla loominguline ja on piisavalt vabad käed lastega igasuguste
tegevuste läbiviimiseks ja lõimimiseks. Oluline minu jaoks kindlasti ka see, et Tibutares töötavad sõbralikud ja
abivalmid inimesed! Mis on lasteaias töötamise juures kõige raskem? Ma ei nimetaks seda raskuseks... pigem
hirmuks. Alustades oli hinges väike ärevus ja hirm, et kas lapsed võtavad mind omaks ja harjuvad minuga. Täna
tundub mulle juba, et minuga on harjutud, kuid siiski pannakse mind laste poolt veel sageli proovile! Mida pead
oluliseks töös lastega (laste kasvatamisel)? Lasteaias: olulisim on, et laps tuleks lasteaeda rõõmsal meelel ja et
tal oleks siin tore kogu päeva. Püüan teha laste päeva põnevamaks ka läbi kaasahaaravate lõimitud tegevuste!
Hea koostöö kodu ja lasteaia vahel on tähtsal kohal! Oma laste kasvatamisel pean kõige tähtsamaks omavahelist
usaldust! Sinu enda lasteaiakogemus (lapsepõlv)? Lasteaias käisin Viljandimaal, Karksi-Nuias. Seal olen ka
sündinud ja kasvanud. Esmalt meenub lasteaiaajast see, et toidulauast ei tohtinud enne tõusta, kui taldrik oli
tühjaks söödud kõikidel lastel. Kahevärvilised seinad meenuvad – alt roheline või sinine, ülalt heledam. Mäletan,
kuidas üks laps karistuseks kapi otsa istuma pandi ja ta leidis sealt kommi (oli päkapikkude ajast sinna peidetud).
Peale seda soovisid kõik lapsed karistuseks kapi otsa istuma minna  Mäletan, et mul olid parimad kasvatajad
maailmas (tädi Reet ja tädi Eevi) – hästi hoolivad! Millised on sinu huvid ja hobid? Mulle meeldib igasugune
nikerdamine – oma kätega valmistamine. Kui aega saan, siis teen ise ehteid. Olen käinud erinevates õpitubades:
savitöökojas; nii klaasist kui ka pärlitest ehteid valmistamas; karpide tegemist õppimas... jms
Mida tahad veel endast rääkida? Olen kolme lapse ema – 2 tütart (16.a ja 14.a) ja poeg (7.a) - pesamuna, kes
astus sel sügisel esimesed sammud kooli suunas. Endast: Mõnikord juhtub nii, et enne ütlen, siis mõtlen  Minu
emotsioonid on ilmselt üsna selgesti loetavad minu näoilmetest – ma ei varja rõõmu, samas ei oska varjata ka
pettumust ja pahameelt.
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Tibutare lasteaiapere alustas õppeaastat toreda õuesõppe hommikuga. Kõik rühmad said põnevaid tegevusi
teha 4-s punktis. Liikumisõpetaja Annaga läbiti erinevaid oskusi proovile panev liikumisrada ja tuletati
meelde seiklusraja läbimise ohutusnõuded. Kunstiõpetaja Avega joonistati kriitidega oma rühma logo, et
ikka hästi meeles oleks oma rühma nimi. Muusikaõpetaja Birgit ja logopeed Aade ootasid lapsi teisel pool
maja, kus üheskoos õpiti loodust tunma, lauldi ja tantsiti. Õppealajuhataja Reeliga õpiti tundma, mis on
tervisele hea ja mis kahjulik.
Kõik lapsed läbisid edukalt raja ja said kingituseks Tervist Edendava Lasteaia kleepsu, terviseampsuks õuna
ja rühma uue mängu: "Head Eesti vanasõnad" piltmõistatusena. Loodame, et kogu õppeaasta tuleb
rõõmurohke, täis põnevaid õpikogemusi.
Reeli Simanson, õppealajuhataja

Suured ja väikesed Mikid takistusi
ületamas: kes alt, kes ülevalt
Meie osavad Kiisud

Sipsikud koos Avega oma logo joonistamas
Kiisud liikumisrajal

Muumipere Aade ja Birgitiga loodust tundma
õppimas

Naksid ragistavad üheskoos pead, mis
on tervisele kasulik, mis mitte.

Krõllid pärast „teadmiste katsumist“
tervise ampsu nautimas
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REIS EESTIMAAL
EHK KUIDAS
NAKSIDE JA
KRÕLLIDE LAPSED
SEIKLESID
ALASNIIDU
ÕUESEIKLUSEL.
Juba neljandat aastat järjest igal sügisel kutsub Alasniidu Lasteaed endile külla igast Harku valla
lasteaiast ühe rühma, et üheskoos sportida, lustida ja luua sõprussidemeid. Selle aastase sportlik –
mängulise ürituse teemaks oli „Reis Eestimaal.” Meie lasteaiast osalesid sellel üritusel nii Krõllide, kui
ka Nakside rühm.
Reis algas 7. septembril, kell 10.00 Alasniidu Lasteaia spordiväljakult. Esmalt toimus nagu ikka
registreerimine ja siis jagati rühmadele seikluskaardid, kus olid kirjas nummerdatud nn „pesad” peatuskohad, mida me reisiteekonnal pidime läbima. Reisikorraldajateks olid lustlikud ja erksavärvilised
maskotid Lilli ja Lupu, kes enne reisileminekut jagasid kõigile kohalolijatele esmalt tervitus- ja siis
õpetussõnu, et reis kulgeks ikka ilma viperusteta. Teatavasti üksi reisida on pisut igav ja nii saime meie
omale kaaslasteks lapsed Hiireherne rühmast. Koos tegutsedes, mängides oli põnevust ja nalja palju.
Igas peatuskohas tuli lahenda mingi põnev ülesanne, mängida lõbus liikumis- või laulumäng. Peale
ülesande sooritamist kleebiti „õnnenööpide” purki üks kleeps, mis kinnitas, et ülesanne on ikka
sooritatud. Pesas ehk peatuskohas lustiti ja võisteldi 15 minutit.
Milliseid kohti me Eestimaal siis külastasime? Tallinnast põrutasime kohe Pärnu - Jaagupisse. Selles
punktis tuli kahe käega korraga visata puuhalge – kui halud kukkusid maha sarnased pooled ülespoole,
sai rühm punkti. Selles punktis toimus võistlus kahe rühma vahel ja meie võitsime, kogudes 22 punkti.
Hurraa! See oli ka mäng, mis meie lastele enim meeldis, kuigi kõigil lastel need visked üldse ei tahtnud
välja tulla.

Edasi reisisime galoppi hüpates Valgamaale Harglasse ja mängisime laulumängu „Midrilind”.
Järgmiseks peatuskohaks oli Tori Pärnumaal. Seal võistlesid poisid ja tüdrukud omavahel kotijooksus.
Ka see oli mäng, mis tekitas laste hulgas hasardi ja kõik soovisid korduvalt seda ülasannet läbi teha, isegi
õpetaja sai mängus osaleda. Hakkama sain! Seejärel võtsime suuna Ida- Virumaale Lüganusele. Enne
mängu jutustati lastele üks põnev legend selle paiga kohta ja siis läks lahti liikumismänguks „Must
mees”. Jooksmist oli palju selle mängus ja nii mõnigi reisija oli mängu lõpus üpris väsinud. Puhkamiseks
aga polnud mahti, sest ees ootas meid viimane reisipunkt Saaremaa ja Kärla. „Riia linna kantsel”- see
oli mängu nimeks, mida viimasena üheskoos mängisime. Ja siis tagasi koju- Tallinnasse, Alasniidule finišisse. Seal ootasid lapsi jälle Lilli ja Lupu, kes olid rõõmsad, et kõik kenasti koju tagasi jõudsid.
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Toreda õueseikluse lõpetuseks sai iga rühm tänukirja, purgitäie „õnnenööpe” ning lisaks iga
laps ka pakikese mahlajooki, mis kulus marjaks ära. „Vaata ringi, kanna põues, mida kõike õpid
õues” – see Alasniidu Lasteaia tore moto pani seiklusele ilusa punkti.
Tänud Alasniidu Lasteaia liikumisõpetajale Urvele ja tema toredatele kolleegidele õpetliku
ürituse eest.
Nakside rühma õpetaja Sirje

Meie eesmärgiks oli lapsi
suunata mõtlema metsast
saadavatele
hüvedele ja inimtegevuse
mõjule.
Usume, et peale õppeprogrammis
osalemist meie lapsed:
• mõistavad rohkem metsa
väärtust meie rahvuskultuuris ja
igapäeva elus,
• oskavad leida seoseid metsa
eluringis,
• on huvitud loodusest ja
omavad austust looduse vastu.

Piilud õppeprogrammil „Metsas on väge“

Õuesõpe
sai KIK-i
projekti
toel hoo
sisse ka
Tibutare
lasteaias:
10. septembril külastasid
Piilude lapsed RMK
Viimsi Looduskeskust.
14. septembril matkasid
Kiisude lapsed Muraste
metsas Muraste
Looduskooli pedagoogiga.
Täpsemalt
mida nähti
ja õpiti
vaata
lasteaia
kodulehelt
lingilt:
https://tib
utare.edu.
ee/et/oppe
program
midelopitu

Eesmärgiks oli, et lapsed:
• oskavad aastaaegadest
tulenevaid muutusi märgata ja
mõista,
• tunnevad looduses
tegutsemisest rõõmu,
• saavad tegevuste kaudu õppida
looduses,
• oskavad mõista
looduskeskkonnas valitsevad
seoseid,
• tunnevad tähtsamaid puu-,
taime ja loomaliike antud
looduskeskkonnas,
• on õppinud märkama looduses
nähtavat ja tunnetama
loodust erinevate meeltega.

Kiisud õppeprogrammil „Avastusretk
looduse igapäevaellu“
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8. SEPTEMBER OLI RAHVUSVAHELINE KIRJAOSKUSE PÄEV
KOHTUMINE LASTEKIRJANIK MERILIN AHWAZIANIGA.
7. septembril oli rahvusvaheline kirjaoskuse päev. Selle päeva tähistamiseks kutsusid Piilude ja
Kiisude rühm külla armastatud lasteraamatu "PUKANUTA" autori Merilin Ahwaziani.
Merilin tutvustas lastele toredat apelsinivärvi loomakest, kes elab ühes kollases majas koos
oma sõprade proua Diivani, igivana köögikapi, suure rohelise tugitooli, sinise sussi ja teiste
vahvate tegelastega.
Pukanuta on autori mõtetes ja mängudes olnud juba Merilini lapsepõlvest. Kirjanik luges oma
raamatust lastele loo "Pukanuta ja karvapallimäng".
Pärast lugesime unejuttudena läbi kogu raamatu. Lapsed arvasid, et Pukanuta võiks päriselt
olemas olla ja meie rühmas elada. Nad mõtlesid talle juba uusi seiklusi välja, mida saaks koos ette
võtta.
Kõige suurem üllatus oli lastele see, et Merilin on väikese tüdrukuna meie Tibutare lasteaias
käinud. Uudishimulikke küsimusi oli palju ja oleks rohkemgi olnud, kuid Merilini ootasid kodus
tema väikesed lapsed.
Oleme Merilinile väga tänulikud kingitud raamatute, kommide ja eelkõige selle eest, et ta leidis
aega meile külla tulla. Suur aitäh talle väikeste ja suurte Piilude ning Kiisude poolt.
NB! Kes soovib Pukanutaga kohtuda, siis kirjaniku kingitud raamat asub lasteaia metoodilises
kabinetis. Samuti saab Pukanuta seiklusi näha arvutist www.lastekas.ee. Ka need multikad
mõtles välja, joonistas ja luges teksti peale Merilin.
Piilude õpetaja Marika.
Tore oli lugeda adressaati:
MAAILMA PARIMAD
LASTEAED TIBUTARE
TABASALU
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15. septembril oli Tibutare liikumis-õpetajaid
täis. Õpetaja-metoodik Anna Sõõrd viis läbi
õppepäeva Harjumaa liikumisõpetajatele Aha
Koolituskestuses
toimuvate
Harjumaa
õpetajatele suunatud koolitustsükli raames.
Alguses jälgiti ja analüüsiti mitut lahtist
õppetegevust:

Seejärel said õppijad ka praktikas ise läbi teha
mitmeid liikumisõpetuses kasutatavat
õppemängu. Mis kehas läbi tunnetatud jääb ju
kõige paremini meelde.

Tibutare personalil on kombeks külastada
Harku
valla
teisi
õppeasutusi
meeskondlikult.
Sellel
sügisel
23
septembril tuli Pangapealse naiskond meile
vastu külaskäigule. Tutvuti ruumidega,
külastati muusika-aastale pühendatud laste
kunstitööde näitust ja seejärel vesteldi ühise
kohvilaua taga. Tibutare tutvustas sel
õppeaastal
kasutusele
võetud
uut
metoodikat „Samm- sammult“ laste õpi-ja
sotsiaalsete
oskuste
arendamiseks,
robootika
õppevahendeid
ja
keskkonnahariduslikku projekti. Arutati
lasteaedade ühiste rõõmude ja murede üle.

Täname südamest meie liikumisõpetajat Annat lasteaia poolt.
Palju innustavat tagasisidet tuli
ka õppijatelt:
lausa lust on olla koolitusel, kui
nii lustlik ja emotsionaalne
õpetaja annab teadmisi; tõeliselt
vajalik ja koheselt praktikas
kasutatav; väga hästi
ettevalmistatud koolitus. Lisaks
on koolitaja võrdselt tugev nii
täiskasvanute kui laste
koolitaja/õpetajana.
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TIBUTARE LAULUPIDU „MUUSIKA KÕIGI JAOKS“
16. septembril oli Tibutare maja täis laulu, pillimängu ja tantsu, sest muusika-aasta raames
toimus Tibutare Laulupidu 2015. Kevadel mõttes olnud üritus saigi teoks tänu meie valla teiste
lasteaedade muusikaõpetajatele, kes aitasid mõtete ja tegudega, et sügis algaks sel aastal pisut
teisiti – ühise laulupäevaga. Mõte ehitada peokava üles ühislaulude, -tantsude ja –pillimänguga,
sündis kevadel muusika- ja kunstiõpetajate aineühenduse koosoleku ümarlaua vestluse käigus.
Mulle väga meeldis ühismusitseerimise mõte, sest ütleb ju vanasõnagi: „ÜHTSUSES PEITUB
JÕUD!“. Repertuaar paika pandud, asusid muusikaõpetajad oma lasteaia ühele rühmale
ühislaule õpetama ja tantsusamme seadma. Ühisest musitseerimise mõttest sai loodud ka
saateansambel, kuhu kuulusid vaprad muusikaõpetajad: Riina klaveril, Katrin, Tiiu ja Piret
kandlel ning mina viiulil. Lastele valmistas ansambel peol tõelise „ahhaa“ emotsiooni.
Ilmataadiga ma küll kokkuleppele ei saanud ning algselt planeeritud õueüritusest sai
meeliülendav, südant soojendav ja meeldejääv saalipidu. Tibutare loosung, mis oli mõeldud
rongkäigus lehvitamiseks, asendas saali ukse juures laulukaart, mida hoidsid vapralt meie maja
logopeed Aade ja peo üks osatäitjatest memm Reeli. Kõik kohaletulnud külalised saabusid pika
koridori rongkäigult saali laulukaare alt läbi minnes. Elevust ja kädistamist oli palju, sest
kevadest saati pole me ju sõpradega teistest lasteaedadest kohtunud. Millistest lasteaedadest
meil sõbrad külas olid? Peole tulid Teelahkme lasteaed, Pangapealse lasteaed, Harku lasteaed,
Alasniidu lasteaed ja pisut kaugemalt Laulasmaa lasteaed. Kõikidel lastel olid laulud, tantsud
ja pillilood kenasti selgeks õpitud tänu tublidele ja toimekatele muusikaõpetajatele. Laulupeol
kõlas peategelaste, memme ja taadi suust mitu tarka ja elulist vanasõna: „HÄID LAMBAID
MAHUB PALJU ÜHTE LAUTA“,
„LINDU TUNNUKSE LAULUST, INIMEST
TEGUDEST“, „IGAL LINNUL ISE LAUL, IGAL MAAL ISE VIIS“, „KUIDAS METSA
HÕIGATAKSE, NÕNDA METS VASTU KOSTAB“. Iga vanasõna kandis endas õpetlikku
iva, sidudes peo vanavanemate tarkust, sõbralikkust, sallivust ja hoolivust väärtustavaks
tervikuks. Lauludest tulid ettekandele laulupeo nimilaul „Muusika kõigi jaoks“, „Väike
muusik“ ja „Mehikene metsas“ ühendkooride esituses, „ Vennad on mul suured mehed“
tütarlastekoori esituses ning „Meistrimehed“ poistekoori esituses. Koos sai tantsitud tantsu
„Kes aias?“ ja „Eesti polka“. Iga rühm oli peole kaasa võtnud ka mõne toreda rütmipilli, mida
saime koos mängida pilliloos „Igaühel oma pill“.
Rahvuslikkust lisasid peole veel ka rahvariietes memm ja taat ning Alasniidu lasteaia lapsed,
kes kandsid väga ilusaid stiliseeritud rahvariideid. Aitäh, kallid kolleegid, Riina Rüütelmaa,
Katrin Läll, Maris Kilusk, Gajane Meletjan, Piret Arikainen, et tegite võimalikuks ja
meeldejäävaks meie laulupeo. Vapralt esinesid laulupeol ka meie oma maja nelja vanema
rühma lapsed. Olite külalistele igati eeskujuks. Aitäh kogu laulupeo tiimile, kes aitasid kaasa
ürituse õnnestumisele! Oli tõesti tore, lustlik, lõbus pidu, mis võiks muutuda taas iga-aastaseks
traditsiooniks.
Muusikaõpetaja Birgit

10

Rongkäik algas koridori lõpust ja kulges
Tibutare „laulukaare“ alt läbi.
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Eelmisel õppeaastal käisid Tibutare 2 töötajat HITSA koolituskeskuses õppimas tundma Lego
Education õpivara ehk lastepärast robootikat. Koolitusel osalemine oli lasteaiale eelduseks
soodustusega õpivara taotlemisel. Juunis esitasimegi oma taotluse, et alustada 2-s rühmas
robootika õppetegevustega ja saime augustis põneva õpivara kätte. WeDo Education õpivara
kasutab elulisi Lego elemente, et aidata lasteaialastel õppida, kuidas hammasrattad, hoovad,
rattad ja teljed töötavad, saades nii esialgse ülevaate loodusteadustest ja tehnikast. Hitsa toel
(75 % maksumusest tasus HITSA) soetasime lasteaedade lihtsate masinate komplektid ja
WeDo baaskomplektid ja lisakomplektid. WeDo baaskomplekt võimaldab lastel ehitada ja
kavandada lihtsaid Lego mudeleid, mis on ühendatavad arvutiga. Mootori abil on võimalik
nii alligaatot kui ka tuulevesti liikuma ja häälitsema panna. Põnev õpivara ühendab digitaalse
tehnoloogia ning näiteks mina ja keskkonna või matemaatika õppevaldkonna. Sellel sügisel
lähevad veel 3 meie õpetajat HITSA analoogsele koolitusele. Sihiks oleme võtnud, et
tulevikus saaksid kõik 5-7 aastased juba robootikaga lasteaias tegeleda. Selleks aga tuleb meil
ka järgmiseks aastaks õpivara juurde soetada, sest lapsed ei jõua ühe tegevuse käigus oma
masinaid valmis meisterdada, seega jäävad poolikud tööd neid ootama järgmise tegevuseni ja
neljale rühmale praegu soetatud vahendeid ei jagu. Täname õpetaja abi Aili Tamme, kes on
alustanud nii Kiisude kui ka Krõllide rühmas robootika tegevustega.
Reeli Simanson
õppealajuhataja

Kiisud mudeleid konstrueerimas

Krõllid tegevuses
23.septembril
jõudis kätte sügis,
naksipere võttis
sügise üsna
rõõmsalt vastu.
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Mattias ja Jarek uurimisretkel Pokudel
külas.

Sandra teeb Pokule soengu enne talve tulekut veel
pähe
MEIE
TRADITSIOONID:
MIHKLIPÄEVA
TIBUTARELASTE
LOENDUS

Tibutare lasteaias peetakse oluliseks hoolivust ja
koostööd. Alates 2013 aastast on meil traditsioon, mis
aitab neid väärtusi ellu rakendada.

Muumipere retkelt lasteaeda suundumas

Käsikäes saali suundumas.

Ka sellel mihklipäeval, lasteaia vanimad lapsed said
endile väikesed sõbrad, hoolealused noorimate
rühmade laste hulgast. Juba eelnevatel nädalatel olid
Krõllide ja Nakside rühma lapsed usinasti tegevuses
väikestele sõpradele tibutarelase tunnistuse tegemisel.
Mihklipäeva hommikul mindigi väikeste sõpradega
kohtuma Tibude rühma ja Mikide rühma.
Mihklipäeva peole mindi juba käsikäes suuredväikesed sõbrad. Üheskoos saadi osa mihklipäeva
kombestikust, tutvuti teiste rühmade lastega ja tantsiti
koos oma suure sõbraga.
Pidu algas korraldaja rühma Krõllide toreda
luuletusega sõprusest. Seejärel laulsime Tibu
eestvedamisel Tibutere laulu.
Järgnes kingituste üle andmine ja suurte-väikeste
sõprade ühistants. Suures sõbrad püüdsid igati oma
väikese kaaslasele silma vaadata ja talle julgeks,
toetavaks kaaslaseks olla.

Seejärel rääkis õpetaja Moonika mihklipäeva
kombestikust
ja
vanarahva
tarkustest
ilmaennustamisel. Kui mihklipäeval päike paistab,
siis tuleb kuldne sügis, kui sajab võib vihma
oodata lausa 7 nädalat jutti. Meil siis loota sooja ja
päikselist sügist.
Siis läks peojärg rühmade kätte, kes kõik toreda
laulu, luuletuse, mängu või tantsu saatel oma
rühma tutvustasid uutele mängukaaslastele.

Piilude rongisõit

Hoolivad sõbrad tantsuhoos

Täname mihklipäeva
peo korraldajaid:
Krõllide ja Sipsikute
rühma,
muusikaõpetajat
Birgitit!
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Lõpetuseks tantsiti veel üheskoos „Me lähme rukkist
lõikama“ ja saadi osa mihklipäeva sügisandidest:
kõiki lapsi ootas üks maitsev ploom.
Enne suurt sügist veel üks meenutus päikeselisse
augustikuusse: Tibutarelaste 4. rattamatk „Tunne
oma koduümbrust.“
29. augustil, pool kümme hommikul, kogunes grupp
entusiastlikke tibutarelasi lasteaia juurde, et jätkata
rattamatkatraditsiooni ja vändata seekord marsruudil
Tabasalu – Vatsla – Tugamanni Veski –
Väänatammitee – Tabasalu.
Hommik algas kurjakuulutavalt ja me hoidsime
pöialt, et ilmataat oleks meie poolt ja lubaks meil
matkata ilma vihmata. Sõit Vatsla poole kulges
tugeva vastutuulega ja edasi liikumiseks pidime
kõvasti pingutama. Õnneks Vatsla poole keerates
tuule suund muutus ja väntamine muutus veidike
lihtsamaks. Vatsla asula läbitud, jõudsime väga vahva
kirjaga sissesõidu keelumärgi juurde: „Läbikäik
lubatud jala või jalgrattaga. Nudismi piirkond. Oht
kohata pakse paljaid vanamehi, naisi pole.“ Seejärel
sõitsime juba mööda väga mõnusat metsateed pidi
Tugamanni Veski poole. Veskis võttis meid vastu
maja perenaine, proua Valli Selge. Praegu kuulub see
maja tema pojale. Proua Valli tegi meile majas väga
toreda ekskursiooni ja tutvustas veski ajalugu.
Tugamanni veski ehitati 1870. aastal. Veski töötas nii
saeveski kui ka püüliveskina Eesti aja lõpuni,
arvatavalt ka peale sõda.

Veskit hakkas varemetest uuesti üles ehitama Tallinna EPT
1979. aastal. 1980-ndate aastate algul leidis veski
kasutamist puhkebaasina. Veski territooriumi tagumise
värava juures oli ka 8 puidust majakest, kus sai ööbida.
Uuesti hakkas renoveeritud maja taas tööle 2004. aastal.
Enne seda oli veski mitu aastat kasutamata seisnud.
Renoveerimise käigus kaotati maja eest ära puidust veranda,
sissekäik ehitati maja otsa, juurde tulid köögiosa, tualettide
osa, väliterrassid, kütteruum ja ka saunad ning ehitati välja
rõdusaal. Varem asusid saunad saali tagumises osas,
praegune suitsuruum oli bassein, kuhu jooksis jõevesi. Veel
rääkis perenaine Valli meile toredaid lugusid nastikutest,
kes elasid veski trepi all ja valvasid maja nagu koduloomad.
Seejärel siirdusime vaatama Vääna jõe väikest joastikku.
Tänu proua Vallile saime nautida joastikku mõlemalt poolt
jõge. Jõe ääres pidasime väikese puhke- ja
kehakinnituspausi.

Seejärel alustasime tagasisõitu
metsateed pidi
Väänatammitee poole ja kohtusime teele roomanud
nastikuga. Vahepeal põikasime metsa mustikaid maitsma.
Tänu Airele ja Markole, kes meie rattamatkaga ühinesid,
leidsime metsast üles ka Peeter Suure Merekindluseaegsed
blindaažiaugud, mis on nüüdseks muutunud tänu
veetaimedele väikesteks smaragdrohelisteks järvekesteks.
Edasi põikasime sisse vana raudtee juurde kuuluva Sõrve
veetorni juurde. Veetorn ja selle ümbrus on ühe pere
eraomand. Praegune veetorni lahke peremees kutsus meid
lähemale maja ja selle ümbruse renoveerimist vaatama.
Ka seekord õnnestus meil külastada Peeter Suure
Merekindluse ehitusega seotud objekte nagu ka eelmistel
rattamatkadel. Vaatamisväärsused külastatud, algas sõit kodu
poole. Koduteel jagunes matkaseltskond kaheks: kes sõitsid
ringiga Tabasallu, said mõnusa taganttuule ja vändata ei olnud
vajagi. Kes valis otsetee, pidi võitlema tugeva külgtuulega ja
nägi palju vaeva, et ratas teepeal püsiks.
Ilmataat oli meie poolt ja meil oli üks tore ning päikseline
rattapäev. Suur tänu rattaentusiastidele, kes minuga kaasa
sõitsid. Eriline kiitus Birgitile, kes sõitis koos oma
pesamunaga ja peale matka lõppemist pidi veel edasi Tallinna
väntama. Veel tahan tänada oma abikaasat, Aadu Rosikut, kes
on kõikidel meie rattamatkadel olnud rajameister, tehniline
abi ja operaator ning Airet ja Markot, tänu kellele saime käia
Peeter Suure Merekindluse radadel.
Logopeed Aade Rosik

Meie laste üks lemmik
magustoit:
Kama kohupiimavaht
jõhvika toormoosiga
Koostis- ja
maitseained
2 dl
Vahukoor
200 g
Kohupiim
0.5 dl
Kamajahu
Vanill- või
2 tl
vanilliinsuhkur
Suhkur maitse
järgi
Jõhvika
toormoos

Valmistamine:
Vahusta rõõsk koor vähese suhkruga, sega
kohupiimaga. Sega juurde kamajahu ja suhkur, soovi
korral veidi vanillsuhkrut. Magustoit serveeri
jõhvikamoosiga.

Head isu!

Kohtumiseni OKTOObris!
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