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NR 64

VEEBRUAR 2016

SA LOED TABASALU LASTEAED TIBUTARE UUDISTELEHTE

TEATED:

VEEBRUARIKUU KULDMUNAST SAAB
LUGEDA:

1.märts kell 9:15 (bussi väljumine) – 11:25
Kiisud õppeprogrammil „Loomade aasta“
Loodusmuuseumis KIK projekti rahastusel.



1.märts kell 9:15 (bussi väljumine) – 11:25
Krõllid
Energiakeskuse
õppeprogrammil
"Insener ämblik ja arhitekt mutt".



1.märts kell 16:30 – 18:30 meisterdamise
töötoad peredega. Meisterdused toetavad
merekultuuri aastat.







7.märts kell 8:45 (bussi väljumine) – 11:15
Piilud ja Naksid osalevad Estonia Teatri
teatriprojektil "Hunt ja 7 kitsetalle"




16.märts Tibutare laululind 2016 kontsert



Kell 10.00: Tibud, Mikid, Sipsikud, Muumid;
Kell 11.15: Piilud, Kiisud, Naksid, Krõllid.



17.märts kell 10:00 – 11:00 Naksid Tabasalu
Raamatukogus õppekäigul.



30.märts 10:00 – 12:00 Alasniidu Lasteaia IV
teatrifestivalil Naksid ja Krõllid esinemas. Täpne
aeg selgub veel.







Õnnitleme märtsikuu sünnipäeva lapsi, lk
2;
Väärtuskasvatuse meelespeas õpime
väärtustama suu tervist, lk 2:
Häirekeskuse projekti tegemistest
Tibutares, lk 3;
Kuidas lapsed lumekunsti tegid ja lumest
rõõmu tundsid, lk 4:
Vastlapäevatrallil käidi sel aastal Viimsi
Rannarahvamuuseumis kolme rühmaga,
lk 5-6;
Muumide vastlatrall Tibutares, lk 6-7;
Keskkonnaamet käis nelja rühma
õpetamas ja andis õppimiseks kasutada
interaktiivse Lotte loodusmängu, lk 8-9;
Sõbrapäeva tegemistest rühmades, lk
10;
Ülevaade veebruarikuu põnevatest
tegemistest Nakside rohma kokkuvõtte
põhjal, lk 11-15;
Täname Estbussi ja lapsevanem Kalev
Kukke, lk 15;
Tibud Eesti Loodusmuuseumis, lk 15-16;
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert, lk
16-17;
Tibutare köök soovitab tervislikku
mangolassit, lk 17.
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ÕNNITLEME MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI:
9.märts - ANNELY KÜBARSEPP (Nakside rühma õpetaja)
9.märts - ANNA SÕÕRD (liikumisõpetaja)
30.märts - VAIKE AKSBERG (Tibude rühma õpetaja)
31.märts - LEA TREIBERG (direktor)

Foto: õpetaja Sirje Reinla

SUHKRUKELL HOIAB HAMBAD TERVED
IGAST TOIDUKORRAST SAAVAD ENERGIAT KA SUUS
ELAVAD
MIKROOBID,
KELLE
ELUTEGEVUSE
JÄÄKPRODUKT ON PIIMHAPE.
Väärtuskasvatuse
meelespea

LIIGSAGEDA
SÖÖMISE
PÕHJUSTATUD
HAPPERÜNNAK LÕHUB HAMBAID.

KESTEV

KAARIASEHAIGUST ON VÕIMALIK KONTROLLI ALL
HOIDA
HAMBASÕBRALIKULT
TOITUDES
EHK
SUHKRUKELLA PÕHIMÕTET JÄRGIDES.
PEA SÖÖGIKORDADE VAHEL 3-4 TUNNISEID PAUSE, MIS
ANNAVAD SÜLJELE PIISAVALT AEGA HAPPERÜNNAKU
TAGAJÄRGEDE TAASMINERALISEERIMISEKS.
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VEEBRUARIKUUS SAID LAPSED OSA
TALVERÕÕMUDEST JA ÕUES ÕPPIMISEST

MIS KINNI EI JÄÄ SAAB MÄLLU
PATSUTATUD ARVASID TIBUTARE
MIKID

KIISUDE LAPSED OOTASID AGA
ÄRA, KUI LUND ROHKEM OLI JA
TEGID OMA LASTEAIALE
HÄDAABIVALVURI.

KA MEIE PIILUD KOGUSID LUME
KOKKU 112 MEISTERDAMISEKS.

NAKSID OLID SEL AASTAL TÕELISED
ABISTAJAD: 3 ON MEESKOND- ARST,
POLITSEI JA TULETÕRJUJA.

Meie laste töid saate vaadata Harjumaa kataloogist lingilt:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1111757025531591.1073741894.12886
9000487070&type=3
2016. aastal saadeti konkursile 112 tegemisest 986 fotot ning neist suur-suur enamik
on ka vaatamiseks Häirekeskuse Facebooki lehel üleval fotoalbumite kaupa
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grupeerituna. 112-nädalal vaadati fotosid Häirekeskuse Facebooki lehelt 261707
arvutist ja 36 riigist.

MUUMIDE KAKSIKUD KENNART JA
KENNERT MEESKONNATÖÖD
TEGEMAS LUMEKUNSTIS

LAURETT HOOS MEIE RAHVUSLILLE –
RUKKILILLE MAALIMISEGA
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KEEGI KRATT RÖÖVIS MEILT SELLEKS
PÄEVAKS LUME JA PALJUDELT LASTELT KA
TERVISE.
KRÕLLID, KIISUD JA PIILUD VÕTSID KÄTTE
JA SÕITSID HOOPIS VIIMSI
RANNARAHVAMUUSEUMI, ET SEAL
VASTLAKOMMETEST JA TRALLIST OSA
SAADA.
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AGA VASTLA
KOMBEID JA TRALLI
TEHTI TIBUTARES
KOHAPEAL KA

RANNARAHVAMUUSEUMIS PAKUTUD
HERNESUPP MAITSES PEALE VASTLATRALLI
IMEHÄSTI.

„HÕISSA, MUUMIDEL ON VASTLAD!“
Vanasti oli vastlapäev seotud meelelahutustega, sest oli kevade ootus ja kirikukalendri järgi
algas järgmisest päevast paast. Päeval lasti liugu ja õhtul tantsiti. Mida pikem liug, seda
pikem lina suvel. Liugu lasti linase koti peal või linapeotäiel, hiljem kelkude ja regedega.
Seajalakondist tehti vurr ja olid vurritõmbamise võistlused. Keelatud oli tuld läita ja kedrata.
Soovitati juukseid lõigata ja sageli kammida. Vastlapäev oli paljuski naiste püha; naised
käisid sel päeval kõrtsis linapikkust (punast veini) joomas. Seda joodi enamasti otse pudelist,
et linal oleks pikkust. Traditsioonilised söögid olid: oa- või hernesupp ja seajalad
( http://eestikultuurist.ut.ee/)
Sellel aastal tähistas Muumipere traditsioonilist vastlapäeva oma rühmaruumis. Tutvustasime
lastele vastlapäeva kombeid ja toimetusi. Ei puudunud ka vurri valmistamine ja liulaskmine.
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Iga laps valmistas endale nööbist ja lõngast oma vurri, millele püüti „elu sisse puhuda“ keerutati ja tiriti kuni vurrid vurisesid ja vurtsusid.
Suusavõistlused, kelgutamised ja reega sõitmine olid Muumidel eriti vahvad. Kordamööda
rakendati 2 last ree ette hobusteks ja sõit võiski alata! Suuskade asemele laenasime
nukunurgast mõned villased kangatükid, mis sai jalgade alla pandud ja nõndaviisi
suusavõistluski peetud. Lõpuks mängiti koos veel ka vahvat ringmängu „üks peremees võttis
naise“, mida meie tädi Ene lastele lahkesti õpetas. Samuti ei jäänud pidamata ka vastladisko!
Lapsed nautisid päeva ja olid õnnelikud. Tublisid vastlapäevalisi premeerisime muumide
medalitega, mille üle lastel silmad särama lõid.
Kuigi ilmataat sel päeval meid ei soosinud ja lund meile ei andnud, sai väikestel Muumidel
omamoodi suusavõistlus peetud ja reegagi sõidetud!

MUUMIDE REESÕIT

VASTLAPÄEVA RINGMÄNGUD

Pärast suusavõistlusi, reesõitu, ringmänge ja vastladiskot käisid Muumid õues, lasteaia
hoovil oleval liumäel, mõõtu võtmas ja kevadist õhku nuusutamas.
Tuppa naastes ootasid laual traditsioonilised vastlaroad, mõnus hernesupp ja rammusad
vastlakuklid. Lapsed sõid kõhud täis ja vajusid väsinuna oma voodikestesse.
Õhtupoolikul jätkusid kelgu- ja suusasõidud juba iseseisvalt!
Kirjutasid õpetajad Virge ja Ene
Pildistas õpetaja Virge

PIILUD
VASTLAKUKLIT
NAUTIMAS
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10. veebruaril külastas meid Keskkonnaameti spetsialist Reet Kristian ja viis neljale
rühmale läbi koolituse teemal „Prügi ja loodushoid“.
Kõigepealt arutasime koos, mis prügi meil üldse tekib ja siis uurisime edasi, kuidas
prügi sorteerida ja millist prügi saab taaskasutada. Näiteks saime teada,
 et kogudes 70 kg paberit, päästad 1 puu;
 vanapaberist tehakse uut paberit, pappi, munakarpe, wc-paberit;
 klaasi tehakse liivast;
 klaas ei lagune looduses, klaasikillud on ohtlikud elusorganismidele;
 kogutud klaas sulatatakse ümber ja tehakse uued klaasesemed – pudelid,
purgid;
• plasti tehakse naftast;
• plast ja kile lagunevad looduses umbes 500 - 1000 aastat;
• loodusesse jäetud kile ohustab elusorganisme;

PLAST ON MERES KILPKONNA
ÜMBER JÄÄNUD JA NII ON VAENE
LOOMAKE VIGASEKS KASVANUD.
•

LIND ON TORGANUD NOKA LÄBI
PLASTKORGI JA SEEJÄREL NÄLGA
SURNUD.

vanast plastist tehakse uusi pudeleid, aiamööblit, aiaposte, fliisi ja
jalgpallisärke;

•

konservikarp looduses laguneb umbes 100 aastat;

•

vanast purgist tehakse uusi purke, autoosi, kruvisid, mutreid;

•

tetrapakend koosneb kilest ja papist, mahlapakenditel on lisaks ka
alumiiniumkiht- seega ei pane me neid paberi ja papi konteinerisse;

•

tetrapakend läheb prügimäele või tuleb põletada selleks ette nähtud ahjudes
kõrgel temperatuuril;

•

ohtlikud jäätmed tuleb viia jäätmejaama või väiksemad ka kauplusesse tagasi:
patareid, säästupirnid, ravimid, kodutehnika – teler, mobiil, külmik, triikraud...
värvid, autokummid.

Siis arutasime veel koos, mida saame meie teha, et loodust prügist ja
saastamisest säästa:

•
•
•
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käin poes paberist või riidest kotiga;
loobun liigsetest pakenditest;
sorteerin prügi.

Kas te teadsite, et kilekotte toodetakse toornaftast, mis laguneb looduses maetuna
kuni 1000 aastat ja tapab aastas ca 1 000 000 lindu-looma. Seega oleme hoolikad ja
viime prügi õigesse kohta. Seejärel hakkasimegi harjutama prügi sorteerimist, sest
meie teame nüüd:

PRÜGI SORTEERIDES HOIAD LOODUST!

NAKSID JA KIISUD PRÜGI SORTEERIMIST
HARJUTAMAS

LAPSED UURIMAS, KUIDAS PLASTI
TAASKASUTATAKSE

Keskkonnaamet laenutas meile ka põneva interaktiivse mängu „Lote loodusmäng“, kus „tark
pliiats räägib Lote isa häälega, esitab küsimusi looduse kohta ja annab vastuseid. Mäng oli
meie lastele veel raske, siis niipalju teadmisi meil loodusest veel ei ole, aga põnevust tekitas
küll ja ehk ka huvi loodust rohkem tundma õppida.

KRÕLLIDE
POISID
LOODUSTARKUSI
AVASTAMAS
KOOS JUTUSTAVA
PLIIATSIGA

Kokkuvõtte Keskkonnaameti koolitusest koostas Reeli Simanson, õppealajuhataja
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SÕBRAHOMMIK KOOS SUURTE NAKSMANNIDEGA

Õige sõber on see, kes hoiab sul käest, kuid puudutab su südant. Sõbrahommik just
selline meil Muumikatel koos suurte Naksmannidega välja nägi.
Ettepaneku lõbusaks koosolemiseks tegid Naksid. Meie Muumikad võtsime
ettepaneku suure rõõmuga vastu. Kellele ei meeldi siis natuke mängida ja möllata,
samas tunda suure sõbra sooja kätt ja lahket sõna.
Koos veedetud aeg möödus lennates. Lastele pakkus põnevust südamekaru
otsimise mäng, mis nõudis neilt keskendumist, tähelepanelikkust ning kiirust.
Kõrremängus oli vaja teha sõbraga koostööd, olla osav, leidlik ja toetav. Mängu
ilmestamiseks pidid lapsed ka väikest riimirida lugema: Sigadi, sagadi, risti, rästi, kõik
mis teeme, teeme hästi. Selline riimi lugemine ergutas lapsi ning andis mängule
hoogu juurde.
Kui mängud mängitud, oli käes see õige magus aeg. Naksid olid meisterdanud
Muumikatele värvilised pulgakommi liblikad, mis nägid välja juba nagu tõelised
kevadkuulutajad- rõõmsate suurte silmade ja suurte värviliste tiibadega. Väikeste
Muumide poolt oli üllatuseks Naksidele kommioks, kust iga Naksmann sai endale
kääridega lõigata just sellise muumioru tegelase, kes talle kõige rohkem meeldis.
Kingitused käes, meeled rõõmsad, tehti veel üks suur puntrakalli ja otsa ta saigi, see
lõbus hommikupoolik.
Aitäh, et te suured sõbrad Naksmannid meil ikka olemas olete. Meil oli teiega vahva
ja tore koos olla. Uute põnevate kohtumisteni.
Muumimamma Helin

ÜHIST SÕBRAPÄEVA PIDASID KA
KRÕLLID JA KIISUD

ÕPETAJA KAIE KIISUDE TRIIBUGA
SÕPRUSEST NÄIDENDIT ESITAMAS
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Veebruarikuu oli Nakside jaoks huvitavate tegemiste, põnevate kohtumiste ja
uusi teadmisi/oskusi saav kuu. Nüüd järjekorras:
„Ohud meie ümber” nädala raames, käis meie ja Krõllide lastele esinemas meie
rühma Renari ema Monika, kes töötab Tallinna Kiirabis operatiivjuhina. Ühise
vestluse ja arutelu käigus said lapsed uusi teadmisi, kuidas tuleb käituda
erinevate õnnetusjuhtumite korral. Kindlasti tuleb kiiresti pöörduda abi
saamiseks täiskasvanu poole, mitte peitu pugeda, ei tohi aidata püsti last, kes on
kusagilt maha kukkunud. Koolituse käigus õppisid lapsed helistama numbrile 112,
leidma oma kaelal pulssi, andma esmaabi ninaverejooksu, minestuse korral.
Esmakordselt said lapsed teada ja näha, miks ja kuidas peab tegema
südamemassaaži. Oli lapsi, kes seda ei julgenudki tegema tulla. Kes aga proovisid
nuku peal kunstlikku hingamist teha, arvasid hiljem, et see on väga raske töö, aga
ka väga vajalik. Tegevuse lõppedes arvasid lapsed, et nad on nüüd palju targemad.

ALGUSES NÄITASID ARST, KRÕLLIDE JA
NAKSIDE ÕPETAJAD ETTE…

….SIIS SAID LAPSED JUBA ISE PROOVIDA

Vastlapäeva tähistasid Naksid kahjuks toas, sest õues nappis lund. See kõik aga
lapsi ei heidutanud. Vastlaliugu lasti sokkides ja oi kui pikad liud lasti. Samuti
osalesid kõik lapsed lustlikes vastlakommetega seonduvates mängudes. Üle sai
korratud ka tähtsamad vastlakombed ning ei puudunud ka ilma järgi ennustamine.
Lõunalauas aga söödi isuga hernesuppi ja vastlakuklit.

SEALE SABA TAHA AJAMINE
NAKSIDE RÜHMAS
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Juba järgmisel päeval osalesid lapsed Keskkonnaameti poolt korraldatud
õppeprogrammis „Prügi ja loodushoid”. Esmalt räägiti lastele, mis on prügi,
kuidas tekib prügi, miks ja kuidas peab prügi sorteerima. Lisaks said lapsed
õppefilme vaadates teada, mis juhtub lindudega ja loomadega, kui inimene jätab
prügi loodusesse või veekogu äärde vedelema- pildid olid tõesti kurvad. Koolitaja
selgitas ka lastele, et kõige õigem on osta poest jooke klaastaaras, sest klaasi
saab taaskasutada lõpmatult palju kordi. Plastmasspudeleid valmistatakse
naftast ja see maavara võib ükskord otsa lõppeda. Veel tutvusid lapsed nn
„beebipudelitega” ja vanadest autorehvidest tehtud graanulitega, millest hiljem
valmistatakse õue jooksuradasid või matte kiikede alla. Kõige vähem saab
taaskasutada paberit ja pappi – ainult mõned korrad. Õppeprogrammi lõpus said
kõik lapsed ja õpetajad ise asetada prügi õigesse konteinerisse, mis mõnel juhul
ei olnudki õige valik. Peale juhendaja selgitusi ja ettenäitamist jätsid kõik need
vajalikud tõed kindlasti edaspidiseks meelde.
„Rahvusvahelist 112 päeva” tähistasid ka Naksid. Ka seekord tuli rühmale appi
Renari pere, kes tõi lasteaeda lastele tutvumiseks ja kasutamiseks kiirabituletõrje- ja politseikiivri. Hädaabi numbri 112 valmistamiseks läks vaja kolme
puud ja sulalund. Number valmis, kiivrid pähe ja siis sai ka kogu tegemine pildile
jäädvustatud. Nakside toredat koostegemist saab vaadata nii Tibutare, kui ka
Päästeameti kodulehelt.
Sõbrapäevaks ettevalmistused algasid rühmas juba mitu päeva varem. Esmalt
leppisid Nakside ja Muumide õpetajad kokku, mida toredat sellel päeval koos
lastega võiks teha. Plaanid peetud, hakkasid Nakside lapsed oma väikestele
sõpradele üllatuskingitust valmistama – valmis imearmas liblikas kaunistatud
südamete, pulgakommiga ning heade soovidega.
Sõbrapäeva mängupidu kujunes hästi meeleolukaks ja südamlikuks. Väikesed
Muumid ja suured Naksid tegutsesid koos nagu oleksidki nad üks suur pere. Eriti
suur kiitus Karinale, kes lahendas oskuslikult ja omaalgatuslikult tekkinud
olukorra, kui lapsed ei leidnud endale mängukaaslast - suure südamega tüdruk!
Vastastikused üllatuskingid tekitasid samuti südamliku õhkkonna rühmas. Õhtul
jutustati õhinal oma päevamuljeid ka vanematele. Oli tore, kallide- ja kingirohke
päev.
Toredaks traditsiooniks on kujunenud meie lasteaias, et veebruarikuus
külastavad kooliminejad Harku Vallavalitsust.
Kuna vallavanemal oli sellel päeval sünnipäev, siis enne ringkäigule minekut laulsid
Naksid koos Krõllide lastega talle sünnipäevalaulu ja kinkisid omavalmistatud
kaardid.
Tutvustava ringkäigu vallamajas viis meie rühmaga läbi vallavanem Kaupo Rätsepp
ise. Lapsed said näha ja kuulda, kes vallamajas töötavad, mis on nende
töökohustused. Saime teada, et vallas töötab ligikaudu 45 töötajat erinevatel
erialadel. Haridus- ja kultuuriosakonnas tegeletakse lasteaedadega ja koolidega,
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abivallavanemad aitavad vallavanemal valda juhtida. Lisaks said lapsed teada,
mida teeb vallas jurist, arhitekt, raamatupidaja, sekretär, veespetsialist,
teedespetsialist, heakorraspetsialist. Oma soovid tulevikus vallas tehtavate
muutuste kohta edastati vallavolikogu kantselei juhatajale – nimelt sooviti, et
vallas võiks olla kino ja koht, kus laps oma sünnipäeva saaks pidada. Lubati
arutusele võtta! Õppekäik lõppes vallavanema kabinetis, kus ootasid lapsi
kingitused ja sünnipäevakommid.

LAPSED KOHTUMAS HARKU VALLA
HARIDUS-JA KULTUURIOSAKONNA
JUHATAJA AIVAR SOEGA

KOHTUMINE VALLAVANEM KAUPO
RÄTSEPPAGA

Juba kaks päeva hiljem toimus Nakside ja Krõllide lastel põnev kokkusaamine
lasteaia õuel Kaitseliitlastega Tallinna malevast-noorteinstruktor Sälli
Sedrikuga ja nooreminstruktor Kainar Kruusiga. Nagu õige kaitseliitlase päev
algab treeninguga, nii viis ka Sälli Nakside lastega läbi mänge ja harjutusi, mis
nõudsid lastelt reageerimiskiirust, füüsilist aktiivsust ja täpsust. Kiitus
juhendatavalt motiveeris lapsi veelgi pingutama. Seejärel tutvustas Kainar lastele
kaitseliitlase varustust ja selgitas, milleks erinevaid vahendeid vaja läheb. Saadi
teada, et kogu varustus kaalub umbes 70 kg ja et kotti mahub kolmeks kuuks
vajalikud tarbed. Lõbusam osa õppusest oli aga see, kui lapsed said varustust
selga proovida, seejärel koos telgini tassida ning veidi hiljem telgis pikutada.

KAITSEVÄELASE SELJAKOTI SISUGA
TUTVUMAS

HAKKAME KAITSEVÄELASTE TELKI
PUGEMA
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Huvi pakkus lastele ka teadasaamine, mida metsas süüakse ja kuidas üldse süüa
tehakse. Selle huvitava kohtumise eest suured tänusõnad Jareki isa Jaanile. Kogu
meie kohtumise põnevad hetked jäädvustas Lisandra ema Merike – tänusõnad ka
talle. Lepiti kokku, et see kohtumine kaitseliitlastega ei jää viimaseks, sest nii
huvitav oli.

KAITSEVÄES PEAB OSKAMA
RIVISTUDA JA KORRALDUSI TÄHELE
PANNA

ISEGI ROOMAMIST SAIME HARJUTADAIKKA TÕELINE ÕPPUS!
Fotod: Merike Toomet

Enne vabariigi aastapäeva jõudsid lapsed käia ka Energia Avastuskeskuses osaleti õppeprogrammis „Arhitekt Ämblik ja Insener Mutt”. Õppekäigul said
lapsed teada, mis asus palju aastaid tagasi selles hoones - nimelt tehti seal
elektrienergiat. Giid tutvustaski lastele erinevaid elektri saamise mooduseid
(päike, vesi, tuul, põlevkivi). Samuti tutvuti aparaadiga, mis edastas vanasti
hädasignaali - SOS signaali. Läbi rollimängude said lapsed teada, millist tööd
teevad erinevad mesilased tarus, kes on mesilaste vaenlased, milliseid taimi
mesilased külastavad. Veel said lapsed teada, kuidas rajab oma käike mutt, mida
söövad suured teod. Ämbliku kodu taustal pildistamisega meie õppekäik lõppeski.
Kindlasti võiksid lapsed seda näitust külastada koos vanematega.
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Veebruarikuu tegemistele pani ilusa lõpppunkti Eestimaa sünnipäeva tähistamine
saalis. Mõni päev enne aktust valmistasid lapsed endile pisikesed eesti lipud, et
peole minnes ja lippe lehvitades, tekitada veelgi pidulikumat tunnet.
Muusikaõpetaja arvates käitusid ja esinesid Nakside lapsed peol hästi väärikalt.
Kiitus Raelile, kes teadustas peokava selge, kõlava häälega. Lipuvalvega said
vapralt hakkama ka Jarek ja Samuel- tublid poisid. Esmakordselt pidid avalikult
kandlemänguga esinema ka Lisandra ja Inessa. Nad said suurepäraselt hakkama –
aitäh tüdrukud.
Tegus oli see veebruarikuu Naksides.
Koos lastega tegutsesid Sirje ja Annely

Sel kuul sai Tibudele osaks minna õppima KIK projekti rahastusel Eesti Loodusmuuseumi.
Lastel oli juba põnev muuseumi hoovi sisenemine, kus muuseumi värava võlvide alt kostus
loomahääli ja karu käpa jäljed meid muuseumi ukseni juhatasid.
KÕIGEPEALT
LEIDSIME ÜHE JÄISE
LOOMA TEGELIKULT OLI
TEGEMIST HOOPIS
JÄÄSKULPUURIST
AHVIGA, MIS
VALMISTATI IDAMAA
KALENDRI AHVI
AASTA ALGUSE
PUHUL.
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Muuseumis õppisid lapsed tundma kõiki olulisi Eesti metsades elavaid loomi. Kuulda sai
sellest, mida nad söövad, kus ja kuidas elavad. Muuseumipedagoog mängis lastega ka mõned
mängud, mis kinnistasid teadmisi mets- ja koduloomade erinevusest. Lapsed said proovida,
kuidas oleks olla suur põder, kui pead nii raskeid sarvi kandma või metskits, kelle sarved
õnneks küll kergemad olid.
Täpsemalt õppekäigul nähtust ja õpitust saate koos lastega vaadata lasteaia kodulehelt:
projektid-keskkonnaharidus-programmidel õpitu. Paljud tekstid nii Kuldmunas kui ka
esitlustes on trükitähtedega- seega hea võimalus lapsega motiveerivalt (ikkagi pildid ja jutud
oma lasteaiast) lugemist harjutada.
Reeli Simanson, õppealajuhataja

LAPSED ORAVAT TUNDMA ÕPPIMAS

KITSE SARVI PÄHE PROOVIMAS

Eestimaal tähistati sünnipäeva – 98 aastat! Lapsed, kuuldes seda aastaarvu, ahhetasid, sest
nende jaoks on see nii suur arv. Ühe riigi jaoks aga ei ole seda palju. Ka meie tähistasime seda
auväärset iga piduliku kontserdiga, kus vanema rühma lapsed olid nii teadustajateks kui ka
lipu valves. Vapralt ja kõlava häälega vastasid minu küsimustele Eestimaa kohta Krõllide
rühmast Rasmus ja Tessa ning Nakside rühmast Rael. Need lapsed on tõesti tublid lugejad.
Lippu valvasid väärikalt ja vapralt Samuel ja Jarek Naksidest ning Gerda ja Nora Krõllidest.

LAPSED OLID ENDILE LIPUD
VALMISTANUD, MIS LISASID
PEOMEELEOLU
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Eesti hümni kuulamise ajal seisid kõik pidulised uhkelt püsti, isegi meie kõige nooremad.
Olen teie üle uhke! Kõlamata ei jäänud ka meie oma Tibutare laul. Kontserdil kõlasid laulud
nii meie Eestimaa loodusest, erinevatest kodudest, lastest kui ka õnnelikuks olemisest. Peol
kõlas ka kaunis kandlemuusika – Piret, Pärle, Lisandra ja Inessa mängisid väikekandlel
laulule saateks lugu „Aja muutumine“. Koos tantsisime tõelist eesti polkat. Kõige väiksemad
tibutarelased aga esitasid laulumängu Eesti lipu värvidest ning sõnade ilmestamiseks
mängisid kangastega kaasa. Nii armas ja ilus oli vaadata. Mis on sünnipäev ilma kingituseta?
Iga rühm sai kingituseks Eestimaa teemalise mängu. Kontserdi lõpus kõlas traditsiooniline
sünnipäevalaul. Aitäh kõik väikesed ja suured tibutarelased ilusa, südamliku ja kauni
kontserdi eest!
Muusikaõpetaja Birgit

KINGITUS RÜHMADELE

MANGO LASSI
Vaja läheb:
1pk (500ml) mango püreed;
1liiter maitsestamata jogurtit;

Valmistamine:

500 ml piima või keefiri;
soovi korral 4 spl suhkrut;

Mikserda koostisosad ja vala klaasi.
Väljatulek 2 liitrit.

maitseks näpuotsa täis soola ja
kardemoni.

Nii lihtne see ongi, aga maitsev!

Väljatulek 2 l

Kohtumiseni MÄRTSis!

