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ARMASTUS ON SIIS 

KUI INIMESED TA-

HAVAD VÄGA PAL-

JU KOOS OLLA. 

ELUS ON KÕIGE 

TÄHTSAM ARMAS-

TUS. VEEL ON TÄH-

TIS ELAMINE JA 

SÕBRAD. MULLE 

MEELDIB EESTIS 

ELADA. EESTI ON 

LIHTSALT MU KO-

DU. 

 

(Richard Johannes) 

Sipsiku lasteaia lapsed tervitasid jõule vägeva laadaga. Meie mitme-

külgse laada keskmes oli muusikasaal, kus 

kõik rühmad olid välja pannud rikkalikud 

müügilauad. Müüdi maitsvaid küpsetisi ja 

vahvat käsitööd. Kõik tehtud väikeste Sip-

sikute abiga, kas siis rühmas või kodudes. 

Saalis oli ka õnnetoov ÕNNELOOS. Võita 

võis kõike! 

Selleks aga, 

et nendest kahest tegevusest osa võtta 

saaks, pidid lapsed kasutama oma mate-

maatilisi oskusi - nii rahaga arvestamisel 

kui ka õnneloosi täringut veeretades.   

Oma käelist osa-

vust said lapsed 

katsetada meister-

damistoas, kus valmisid toredad lumememmed, 

vahvad kuusepuud ning kaunid jõuluehted. No-

bedaid näppe oli vaja ka piparkoogitänaval, et 

ise küpsetada ja 

kaunistada maits-

vaid piparkooke.  

Peale pingutavat 

mõttetööd ja meis-

terdamist oli aeg 

end natuke  ka liigutada ja tantsida.  Lii-

kumissaali oli üles seatud vahva takistus-

rada, mis nii suuri kui ka väikeseid Sipsi-

kuid proovile pani. Naerusipsikute rühmas aga oli võimalus kõikidel 

osalejatel 

oma sise-

mine Tant-

susipsik 

välja lasta. 

Toimus 

DISKO!  

 

 

 

Õhtu oli täis põnevaid tegevusi, mida 

saatsid Päikesesipsikute jõulukontsert ja 

tantsuringi vahvad tantsud!   

 

Ürituse eestvedaja õpetaja Tage 



Ühel ilusal detsembrikuu hommikul panid Tähesipsikud end soojalt riidesse, võt-

sid kinni  juba tuttavast ussist ning alustasid jalutuskäiku Raekoja platsi poole. 

Seal olevat püsti pandud üks suur ja uhke jõulupuu ja 

ka meie tahtsime seda oma silmaga näha. Reipal sam-

mul asusimegi teele. Ületasime juba tuttava ülekäigura-

ja, lehvitasime au-

tojuhtidele ja nae-

ratasime vastu tul-

nud Naerusipsiku-

tele ning varsti olimegi Raekoja platsile 

jõudnud. Kuusk oli suur ja võimas, meie 

selle kõrval päkapiku mõõtu. Tegime koos 

kuusega ka pilti ning vaatasime seda ikka 

siit- ja sealtpoolt. Enne veel kui lasteaia 

poole tagasi hakkasime sammuma, tegime 

suud magusaks ka jõulumandlitega. Küll 

need maitsesid hästi. Väsimusest hoolimata laulsime rõõmsalt terve tee juba ammu selgeks õpitud jõulu-

laule. Oli meeldejääv seiklus ja tore jõulurada! 

 

Õpetaja Janet 

Novembrikuus alustasid Südamesipsikud projektiga „Kalad“, mis jätkus ka detsembrikuus. Alustuseks 

arutlesime lastega teemal - millised veekogud on olemas ning seejärel vestlesime vee tähtsusest. Püüdsi-

me lastega rühmaruumist Eesti kalu: lesta, haugi, räime, kilu, angerjaid ning forelle. Juhtus selline lugu, 

et merekalad otsustasid endi seast kalade kuninga valida. Iga kala põhjendas, miks peaks saama just te-

ma kalade kuningaks. Räim tõi välja, et teda kiidetakse kogu aeg ja inimesed valmistavad temast maits-

vaid roogasid. Seega saime teada, et räim on kalade kuningas ning eestlaste rahvuskala. Lapsed meister-

dasid ise ka räimekujulise kala ning joonis-

tasid räimerüü mustri. Li- saks eesti kalade-

le meisterdasid lapsed ka lõunamaa veeko-

gude elanikke ning uurisid teiste maade vee-

elanike keskkonda ja elu erinevatest kala-

raamatutest. Rühmaruu- mis valmis laste 

poolt erinevate kalade ning nende keskkonna 

makett.  

Südamesipsikute rühmas toimus kalapäev, 

kus kalur Jüri tutvustas lastele Eesti kalu ja mängis lastega äraarvamismängu. 

Lapsed lahkasid põnevusega kalu ning nägid nende siseorganeid, samuti said vas-

tuse küsimusele: „Kas kala pissib?“ Jah, seda ta teeb. Samuti 

said lapsed teada, et mudil on tulnukas kalavetes. Tegemist 

on sisserännanud kalaga. Samal päeval tutvustas ka meie 

rühma lapsevanem Kätlin Vainola oma äsja ilmunud raama-

tut „Meie pere 

kala-aabits“. 

Uudist kajastati ka TV3 uudistes. Iga 

laps sai oma isikliku kala-aabitsa, mis 

on hea teejuht kala ja kalanduse juur-

de.  

 

Õpetaja Marielle 

Tähesipsikute jõulurada  

Sipsiku Kuukiri Lehekülg 2 

Südamesipsikute kalade rada 



Jõulukuul muutus Rõõmusipsikute rühmaruum nagu võluväel Päkapiku-

laks. Päkapikulas sai meisterdada, vanu jõuluraamatuid vaadata ning isegi 

piparkooke küpsetada. Rõõmusipsikud 

meisterdasid jõulukaarte, käbipäkapikke, 

põhjapõtru. Piparkookide küpsetamisel täi-

tus kogu Päkapikula mõnusa piparkoogilõh-

naga. Päkapikulat kaunistas ilus Rõõmusip-

sikute enda ehitud kuuseke. Päkapikulas 

oli avatud ka toimekas Jõulupostkontor. 

Rõõmusipsikud ise kandsid jõulukuul   päkapikumütse ja lootsid ikka vä-

ga päris päkapikke kohata. Ühel detsembrihommikul õues olles märka-

sidki Rõõmusipsikud õrnal lumekirmetisel päkapikujälgi. Ainult Päkapi-

kulasse päris päkapikud vist ei jõudnud. Rõõmusipsikud tegid oma päkapikuraja lasteaia õues ja seda 

vaheldumisi päris päkapikujälgedega. Nii oligi Rõõmusipsikutel oma Päkapikula ja päkapikurada. 

 

Õpetaja Siiri  

Rõõmusipsikute päkapikurada 

Lehekülg 3 Detsember 2017 

Päikesesipsikute jõulukuu möödus pühi oodates. Kui jõulupidu peetud jäi ka aega enda kõige armsamate 

üllatamiseks. Arutlesime ja leidsime, et jõulutervituste saatmine jõulukaardiga oleks väga vahva. Kõige 

esimese ülesandena tuli nuputada, kellele jõulutervitus saata. Jõulutervitusi saadeti nii kodustele, tädi-

dele-onudele, vanaemadele-vanaisadele, õdedele ja sõpradele. Nii asusimegi jõulukaarte meisterdama. 

Päikesesipsikute jõulukaartidel olid sellel korral jõuluehteis kuused. Aga jõulukaardist üksi ei piisa, siis 

oli aeg hakata uurima, mida võiks kaardile kirjutada. Iga laps leidis enda kaunimad jõulusoovid ja pani 

need kaardile kirja. Seejärel tuli kaardid ümbrikusse panna ning hakata uurima, kuidas kirju saadetak-

se. Saime teada, et selleks on vaja märkida ümbrikule saaja nimi, aadress 

ning postiindeks. Selles osas tuli ka nõu pidada emade ja isadega, kes aitasid 

kõik vajaliku ümbrikule. Nüüd tuligi hakata 

ootama neljapäeva. 21. detsembril asusime tee-

le. Otsustasime, et külastame Raekoja platsil 

olevat jõuluturgu ja vaatame ka jõulukuuske. 

Meie rajale jäi kolm kirjakasti, kuhu oli võima-

lik panna kaardid posti. Kahte esimesse kirja-

kasti ei saanud Me kaarte postitada seetõttu, et 

need olid selleks päevaks juba tühjendatud.  Nii asusime otsima sellist post-

kasti, kuhu on postiauto alles teel.  Nii seiklesime veel pisut mööda vanalin-

na ja jõudsime järeldusele, et asume tagasiteele lasteaeda. Lapsed teadsid 

rääkida, et Süda tänava lõpus on ka samasugune kirjakast nagu me eelnevalt näinud olime ja ka õpeta-

jad teadsid, et see on veel tühjendamata. Nii saimegi panna teele oma jõulutervitused, kõige kallimatele. 

Õpetaja Agne 

Päikesesipsikute jõulutervituste saatmise rada 

Lasteaia Sipsik meeskond ja lapsed on jätkuvalt ühtsel meelel, et tervis ja heaolu tuleb liikumisest ja 

pisiasjadest rõõmu tundmisest! Detsember möödus päkapikkude ja jõululainel, kus esimene advendihom-

mik viis kõik õue liikuma ja kaotatud advendiküünalt otsima erinevaid ülesandeid täites ja vihjeid luge-

des. Teisel advendihommikul pani kõiki hästi tundma mõnus jõulujutt ning kolmandal advendihommikul 

pakkusid meile rõõmu enda lauluga muusikaringi lapsed. Nagu ütleb jaapani vanasõna- Rõõmsameelsus 

on tervise ilusaim õis! 

 

Tervisemeeskonna liige õpetaja Kärt 

Jõulukuu tervisenurk 



Millal, kes, kus, mida 
1.12 Ene õppealajuhatajate teabepäeval Õpetajate Ma-

jas 
5.12 tervise meeskonna koosolek 
6.12 supervisioon õpetajatele (Tage, Janet, Kärt, 

Grete, Loolo, Getter, Leila, Kaisa, Ene) 
12.12 kell 13.00 – 16.30 toiduhügieeni koolitus õpetaja 

abidele Liivamäe lasteaias 
12.12 kell 14.00 – 17.00 Ene Rohelise Kooli infosemi-

naril Õpetajate Majas 

Mängusipsikute mustkunsti rada 

Lehekülg 4 Ajalehe toimetaja: Ene  

Ühel detsembrikuu päeval pidasid oma sünnipäeva Mängusipsikute rühma laps Teo ning tema vend Alan 

Naerusipsikute rühmast. Selle puhul said lapsed osa lõbusast ja mõistatuslikust mustkunsti-show’st. 

Mustkunstnik näitas lastele erinevaid trikke, kasutades selleks mitmeid vahendeid 

nagu näiteks paelad, kott, salvrätid, müts ning isegi loomad-linnud: jänes ja tuvi, 

kaasates trikkidesse väga palju ka lapsi. Üheks trikiks ei läinud aga vaja midagi 

muud, kui ainult musta markerit. Sellega joonistas must-

kunstnik enda käele jälje ning pärast nõidumissõnade lau-

sumist oli sama jälg hoopis Mängusipsikute rühma lapse 

Loore käe peal. Veel näitas mustkunstnik trikki, kus salvrä-

tipakist välja nopitud salvrättide kokkukortsutamise taga-

järjel lendas välja tuvi. Lisaks õpetas mustkunstnik ühe tri-

ki ka lastele, et nad siis seda kodus oma vanemate ja vana-

vanemate peal proovida saaksid – selleks nimelt ei läinud 

vaja ühtki vahendit peale käte. Show lõppedes said lapsed ükshaaval teha pai jänese-

le ning ürituse lõpetuseks laulsime kõik koos sünnipäevalastele sünni-

päevalaulu.   

Õpetaja Grete 

Hea sõna ja tänu …  
… Agnele jõuluootuse hommikute läbiviimise; 

… Tagele jõululaada korraldamise; 

… ja kõigile teistele jõululaada õnnestumisele 

kaasa aitamise eest!  

 

Detsembrikuu rajaks valisid Naerusipsikud teekonna Leiutajatekülla. Lapsed uurisid lähemalt sõnu 

„leiutamine”, „leiutis” ja „leiutaja”. Lapsed otsustasid hakata ise leiuta-

ma ja oma leiutiste meisterdamiseks kasutati erinevaid materjale. Näi-

teks uurisid Naerusipsikud esmalt erinevaid transpordivahendeid. 

Uuriti lähemalt erinevaid veesõidukeid ja samuti ilmastiku mõju vee- 

ning lennuliiklusele. Sellest lähtuvalt leiu-

tasid lapsed oma transpordivahendi, mille-

ga liiklemine oleks alati ohutu. 

Ka Naerusipsikute jõulupidu, kuhu olid 

kutsutud kõikide muinasjuttude, multifil-

mide ja erinevate kangelaste tegelaskujud, oli Leiutajateküla teemaline. 

Pidu oli omapärane ja seltskond väga kirju. 

 

Õpetaja Getter 

Head uut aastat! 

Naerusipsikute rada Leiutajatekülla 


