
Kuigi kadripäeva tähistamine jäi tavapärasest 

hilisemaks, olid muud traditsioonid siiski au sees. 

Südamesipsikud ning Päikesesipsikud olid sel kor-

ral kadri rollis ning esitasid oma laule, tantse ja 

mõistatusi noortematele rühmadele. Muusikaõpe-

taja tutvustas lühidalt ka 

vanemast ajast pärit kad-

ripäeva traditsioone, mida 

järgisid meie esivanemad. Kui muusikasaalis 

jooksid kadrid, siis spordisaalis käis möll ja trall, 

kus kõigepealt uuris õpetaja, mida lapsed kadri-

päevast üldse teavad ning arutati, miks on helku-

rid vajalikud ja kuhu tuleb riputada helkur, et 

olla autojuhtidele nähtav. Lapsed läbisid pimedas 

takistusraja koos taskulampidega, justkui olles ise autod ning püüdsid 

märgata teisi liiklejaid. Autojuhtidena tõdesid lapsed, et kui helkur on kinnitatud 

riietele külje peale ja autotulede kõrgusele, siis on jalakäija mõlemas suunas autodele 

hästi nähtav.  

Peale helkurihommikut käis rühmades vestlusringides ka Aga Mina nukk, kes vaatas 

koos lastega pilte ja arutles, millele ohutuse seisukohast tähelepanu pöörata. Läbi 

mängu oli lastel võimalus Aga Mina nukule õigeid valikuid õpetada. 

 

Muusikaõpetaja Kaisa 

Sipsiku Kuukiri 
Kadrid panid Sipsikud särama! 

Sipsiku väikeste filo-

soofide mõtteterad: 

 

MINULE MEELDIB 

EESTIS, SEST SEAL 

EI OLE MINGEID SÕ-

DASID, METSA PÕLE-

TUSI EGA OHTUSID. 

MEELDIB SELLEPÄ-

RAST KA, ET SEAL 

ON ROHKEM HÄID 

INIMESI KUI HALBU. 

EESTI ON KA NATU-

KE TÄHTIS PERE-

KONNALE, SEST SA 

OLED SIIN SÜNDI-

NUD.  

 

(SASKIA) 

Ta l l i nna  
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Teater: 

30.11 Lasteteater 

Trumm etendus 

“Kasulik Vares” 

Uurin, avastan ja tean,  

kõik saab selgeks õige pea 

Reedel, 24. novembril rakendasime lasteaias õppe- ja kasvatustegevuse 

läbiviimisel avatud õpiruumi meetodit. Kõik rühmad liikusid koos õpeta-

ja abiga lasteaias ringi ning uurisid, avastasid ja tegid põnevaid katseid 

teistes rühmades selle rühma õpetaja juhendamisel. Tegevuste etteval-

mistamisel lähtuti Rohelise kooli sh üleeuroopalise jäätmetekke vähen-

damise nädala teemast. Lapsed said meisterdada WC-paberi rullidest 

lindudele söögipoolist, teha helkurpaberi jääkidest oma kleepsuraama-

tut, katsetada mis ujub või upub, kujundada kaladele elukeskkonda, te-

ha laavat purgis ja uurida Euroopa vabatahtlik teenistusest Johnnyga, 

mis maa on Itaalia. 

Õpetaja Agne 

 

 

 



Novembris liikusid Mängusipsikud metsaradadelt liiklusesse. Meil käis külas külaline “Aga Mina”, 

kes käib lastele rääkimas erinevatest ohtudest ja nende vältimisest. Seekord tuli ta meile rääkima 

liiklusohutusest. Lapsed laulsid temaga laulu, mõistatasid mõistatusi ning täitsid erinevaid ülesan-

deid. Koos istuti autosse, pandi turvavöö peale, rattaga sõitma minnes pandi kiiver pähe jne. Aga Mi-

nal olid kaasas ka “jah” / “ei” pulgad ning lapsed said küsimustele vastata neid näidates. 

Kõige lõpus vaatasid lapsed suurelt liiklusplakatilt, mis on õigesti ja mis valesti. Lapsed olid väga tä-

helepanelikud ja tõid välja 

näiteks selle, et ohtlik on 

kõndida tänaval ja vaadata 

raamatut ning tublid olid 

need lapsed, kellel oli hel-

kur küljes. 

Seejärel tegimegi erinevaid 

katseid helkuriga ning ripu-

tasime helkuripuu külge 

helkureid, et kõik saaksid 

sealt endale vajadusel hel-

kuri võtta.  

Koos vaatasime ka erinevaid liiklusmärke ja meisterdasime ise valgusfoori. Lõpuks jõudsimegi liiklu-

sesse, kus lapsed tähelepanelikult näitasid erinevaid liiklusmärke, sõidukeid jms, mida olime eelne-

valt arutanud ning uurinud.  

 

Õpetaja Kärt 

Tähesipsikute  liikluse rada 

Sipsiku Kuukiri Lehekülg 2 

ehk lugu sellest, kuidas Tähesipsikud liiklust avastasid. 

Novembris liiklesime lustiga. Käisime lasteaia õuealalt väljas esimest 

korda ussiga. 

Esimeseks käiguks oli valgusfoori 

vaatlemine. Nägime, kuidas fooril 

tuled vahetusid ja kuidas autod tub-

lilt liiklesid. 

Järgmisel nädalal viisime ussi taas 

lasteaia õuealalt välja. Käisime seb-

ral külas. Siiski ei jõudnud me loo-

maaeda, kus sebrad elavad, vaid hoo-

pis ülekäiguraja juurde. Näitasime 

ussile, kui hästi me üle sebra kõndi-

da oskame. 

Viimane liiklusseiklus oli veel kõige 

põnevam. Siis saime me kõik koos trammiga sõitma minna. Trammis 

istudes ei teadnud me veel, kui põnev sõit meil tuleb. Lõpp-peatuses 

trammist väljudes sõitis Tondi jaama rong. Mis oleks veel põnevam 

olla saanud, kui mitte „Porgandirong”? 

Õpetaja Tage 

Mängusipsikute rada liiklusesse 



Lähtuvalt laste huvidest algas novembri keskpaigas Naerusipsikute rühmas leiutajate projekt. Seda 

põhjusel, et lapsed tõesti igapäevaselt midagi uut leiutasid. Väga tavaline 

oli leiutamine legonurgas, mille tulemusel kattusid koridori kaks aknalau-

da igapäevaselt leiutiste hunnikutega.  Lisaks legodele leidsid lapsed õh-

tuse tegevusena kasutust ka taaskasutatavatele materjalidele. Vanadest 

kingakarpidest leiutati nukumaja ja autoparkla. Tühjadest wc-paberi rul-

lidest meisterdati binokleid, pudelist tehti autopesula, papist “STOP” mär-

ke ja lennujaam. Soov taaskasutada ja anda elu kõigele vanale on meie 

rühmas väga au sees. 

Sügisel läbi viidud küsitluse käigus selgus, et lastele pakuvad huvi rongid. 

Keegi oli avaldanud ka soovi, et meie rühmas võiks olla väike mänguraudtee ja rongimäng. Sellest 

inspireerituna otsustasimegi luua oma rühma rongimängu keskuse, kus kõik asjad on otsast lõpuni 

laste enda meisterdatud. Meisterdamiseks jagunesimegi kolme gruppi. 

Esimene töögrupp hakkas meisterdama munakarpidest rongivaguneid. 

Ratasteks kasutasime õhemaks lõigatud pudelikorke. Teine grupp hakkas 

ehitama raudteed. See valmis jäätisepulkadest, söögipulkadest ja nöörist. 

Raudtee sillad tehti vanast papist. Kolmas grupp meisterdas raudtee juur-

de liiklusmärke, valgusfoore ning reisijatele istepinke. Kui kõik valmis, 

panime meisterdused ühe laua peale kokku ja nii sündiski meie rühma 

rongimängu pesa. 

 

Õpetaja Loolo 

 

Lehekülg 3  

Rõõmusipsikutele  meeldib väga õues olla. Kellele siis ei meeldiks!  Meeldib matkata, uusi asju avas-

tada, uurida.  Loodusradadel on palju avastamist ja uudistamist. Loomulikult on kõige toredam liiku-

da ringi metsaradadel, mis on puhtad ning kuhu ei ole maha visatud  prügi või niisama rämpsu. Prü-

gi koht on ikka prügikastis!  Aga mis on üldse prügi? Mis on taaskasutus?  Mida visata ära, mida mit-

te?  Mida saab prügist teha? 

Sellest kõigest arutlema ja rääkima kutsusime oma rühma  ringmajanduse nõustaja  Kerli Kant 

Hvassi, kes oli nõus meiega jagama oma teadmisi taaskasutusest, ring-

majandusest ja tarbimisest. Ja seda kõike ikka läbi lapse vaatenurga. 

Mõnusas vestlusringis uurisime erinevaid ümbertöödeldud materjale, 

saime oma käega katsuda uue elu saanud mänguautosid, karu Brunot 

ning palju muud. Oma kätega katsuda ning tunnetada on väga oluline. 

Rõõmusipsikutele sai selgeks, et kui asi on katki läinud, ei ole tark seda 

kohe ära visata, vaid püüda seda parandada või 

pisut ümber teha. 

Taaskasutatud materjalidel  ja asjadel on väärtus, 

mis jääb ringlema ja see teadmine tekitab meis 

hea tunde. Nii püsib ka mets puhtana ja me väärtustame loodust enda ümber. 

 

Õpetaja Siiri 

Naerusipsikute Leiutajate rada  

Rõõmusipsikute rada taaskasutuseni 



Tervis 

bowligurajalt 

Sipsikud alustasid taas 

tervisemeeskonna alga-

tatud projekti “Rutiinist 

välja” tegevustega. See-

kord valiti ühiseks tege-

vuseks bowling. Ikka südamega ja südamele! 

Õnnitleme! 
 

Palju rõõmu, palju õnne, 

palju kauneid päevi Sulle! 

 

27. november - Grete  

Lehekülg 4 Ajalehe toimetaja: Ene  

Millal, kes, kus, mida 
 

1.11 kell 13.30 koolitus „Tulumaksuseadusest 

tulenevad muudatused“ Luha lasteaias 

2.11 Carmen ja Anne alushariduse konverentsil 

6. ja 7.11 Kärt koolitusel „Arenguvestlus laste-

aias kui koostöövorm lapsevanemaga“ 

6. ja 7.11 Getter koolitusel „Õpetaja kui suhtleja“ 

6.11 kell 13.30 õppekava koosolek 

7.11 Tage lasteaiaõpetajate koolituskonverentsil 

„Õnnelik lasteaiapäev“ 

7.11 kell 14.00 Ene Rohelise Kooli infopäeval 

„Ressursikulu analüüsimine“ 

8.11 kell 9.30 Siiri ja Ene tervisekonverentsil 

Sausti mõisas 

13. ja 14.11 Kärt ja Siiri koolitusel „Mentorlus - 

Arengut Toetav Koostöö“ 

13.11 Ene PRÕM projekti tugiisikute seminaril 

Tallinna Ülikoolis 

15.11 Getter ja Kärt Vabatahtliku Teenistuse 

vastuvõtjate kohtumisel 

14. ja 15.11 Loolo kutseaasta koolitusel 

16.11 kell 13.30 „Reguleerija I pädevuse koolitus 

- lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel“ las-

teaias Sipsik 

20.11 kell 13.15 supervisioon õpetajatele 

22.11 väärtusteemaline koolitus -  magistriõppe 

praktikandid 

23.11 Loolo Rohelise Kooli jäätmeteemalisel se-

minaril 

27. ja 28.11 Getter koolitusel „Avastusliku õppe 

ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias“ 

28.11 kell 13.15 supervisioon õpetajatele 

29. ja 30.11 Agne mentorkoolitusel 

29.11 pedagoogiline nõupidamine 

30.11 infotund õpetaja abidele  
  

Hea sõna ja tänu … 
… Kaisale kadrihommiku eestvedamise; 

… Kärdile bowlingu organiseerimise;  

… Siirile, Leilale, Loolole ja Getterile praktikan-

tide juhendamise; 

… kõikidele õpetajatele ja õpetaja abidele pro-

jektõppe rakendamise ja Reggio päeva läbiviimi-

se eest! 

 

Tervisenurk 

 

Karasta—karasta kohe ter-

viseks! 
 

Kätte on jõudnud üks pimedamaid aastaaegu, et 

laps ei nopiks pimedal ajal üles viirusekübet, siis 

veel ehk jõuab selle ära hoidmiseks tegutseda. Li-

saks vitamiinirikkale toitumisele aitab vana hea ja 

teada tuntud karastamine. 

*Karastamine on organismi harjutamine ma-

dalama temperatuuriga, et suurendada 

vastupidavust ilmastikumuutustele. 

*Karastamine tõstab laste lihastoonust ja pa-

randab isegi söögiisu. 

*Mida varasemas eas hakata last karastama, 

seda tugevam ja tervem ta on. Samas  

ALUSATADA EI OLE KUNAGI HILJA! 

*Ujumine on üks paremaid karastavaid tege-

vusi. 

*Kõige olulisem on olla värskes õhus iga päev 

ja erineva ilmaga. Lihtsalt riietuge vasta-

valt. 

*Karastumise ja külmetamise vahel on õhuke 

piir. Kui lapsel on kael higine, on ta liiga 

paksult riides. Kindlasti tuleb hoida jalad 

soojad. 

*Suvel käige julgelt paljajalu- sellel on lisaks 

teraapiline jalataldu masseeriv efekt. 

*Kõige kergem on õpetada lastele karastamist 

pärast sauna. Jahe dušš või hetkeks jalgu-

pidi lumme hüppamine annab signaali, et 

karastamine on lõbus. 

*Riieta laps nii, et ta ei saaks märjaks ja tuul 

ei käiks läbi, kuid ära paki teda liialt sisse- 

ta peab suutma tunnetada ka välistempe-

ratuuri erinevusi. Kui laps läheb õue ak-

tiivselt mängima. Peaks ta esimesel hetkel 

tundma korraks jahedust. Kohe, kui laps 

liigutama hakkab on riietus paras. 

Tervisenurga soovitused kogus kokku  

õpetaja Agne 


