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Haavikul on emand ja kuusikul on ... 

24. oktoobril toimus ülemajaline väljasõit  Tädu terviserajale. 

Tädu metsas tervitasid lapsi karu, hunt, rebane, siil, orav ja jänes. Läbita-

va matkaraja pikkuseks oli neljal vanemal rühmal 2,6 kilomeetrit. Noore-

matel rühmadel 800 meetrit. Kehakinnituseks olid lastel kaasas lasteaias 

valmistatud isuäratavad matkavõileivad, mis värskes õhus maitsesid ime-

hästi. Rajal oli mitmeid tegevuspunkte, kus lapsed tegutsesid koos rebase, 

karu, jänese ja hundiga. Koos matkates uurisime Tädu metsaradu, neid 

ümbritsevat loodust, imetlesime  kõrgeid vanu mände ja tammepuid ning 

ka pisikesi kuuse ja männilapsi. Tegime käest kinni hoides ringe ümber 

suurte kivide ja kuulasime lihtsalt metsavaikust enda ümber. Ilus päikese-

paisteline ilm tegi matkaraja läbimise igati nauditavaks. Lasteaiast olid 

kaasa võetud porgandid ja kapsad terviseampsudeks, mis värskes õhus kii-

relt põske pisteti. Metsaloomadele jätsime ka nii kapsast kui porgandeid. 

Karuga oli tore köievedu teha ja rebasega  Suure Tamme küsimustele vas-

tuseid leida. Rajal liikudes panime tähele kirevates sügisvärvides puid, oja-

kesi, metsaonne ning vanu suuri rändrahne. Vahepealsetel pikkadel metsa-

sirgetel tuli jälgida puudele seatud erinevaid soovitusi raja lõbusaks läbimi-

seks. Näiteks prooviti unise karu kõndi, julge jänese hoogsat hüppamist, 

sõbraliku siili sörkjooksu, kiirustava orava kiirkõndi, kavala rebase tagur-

pidi kõndi ja märja kopra madalkõndi.  

Pärast matkaraja läbimist kogunesid tublid matkajad terviseraja alguses-

se, kus ootasid bussid, et lapsi lasteaeda tagasi sõidutada. 

Matk oli keskkonna-alane ja hõlmas Rohelise Kooli programmi teemasid:                        

Elurikkus ja loodus ning Tervis ja heaolu.  

Metsaloomad tänavad lapsi ja õpetajaid matkarajal tegutsemise eest! 

 

Matka korraldaja õpetaja Siiri 



Leivanädal Sipsikus 
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Oktoobrikuu teisel nädalal toimus Sipsiku lasteaias traditsiooniline leivanädal.  Leivanädala eesmärgiks oli 

väärtustada rukkileiba meie 

igapäevasel toidulaual ning rää-

kida lastele leiva teekonnast 

meie lauale nii ennemuiste kui 

ka tänapäeval.  

 

Leivanädal algas Sipsiku laste-

aia õpetajate poolt lastele eten-

datud toreda etendusega „Kanaema leib”. Lugu rääkis kanaemast, kes otsustas leitud rukkiterad mulda kül-

vata, et siis sügisel tibudele maitsvat leiba küpsetada. Läbi etenduse said lapsed aimu leiva saamisloost ja 

sellega seotud töödest ja tegemistest. 

Leivanädal jätkus lõbusate ja omanäoliste võileibade meisterdamisega Kanaema kohvikusse, kuhu Kanaema 

kogu sipsikuperet ootas. Koos Kanaema ja koer Loruga lahendati kohvikus ülesandeid leivast. Vahva hommi-

kupoolik lõppes ühiselt isuäratavate leibade maitsmisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leivanädala viimaseks ettevõtmiseks kujunes kõikides rühmades leivategu.  Iga rühm  valmistas omale mee-

lepärase leiva – kõige pisemad Tähesipsikud puistasid taignasse jõhvikaid ja seemneid. Rõõmusipsikud ja Päi-

kesesipsikud maitsestasid oma leivad päevalille- ja kõrvitsaseemnetega. Mängusipsikud  kasutasid jõhvikaid 

ja rosinaid, Südamesipsikud seemneid ja kuivatatud puuvilju ning Naerusipsikud 

eelistasid seekord traditsioonilist rukkileiba. Lapsed said teada, kuidas lõhnab ja 

maitseb ahjusoe rukkileib. 

Lõpetuseks arvasid Rõõmusipsikud, et nende leib maitseb nagu „päris” leib, mille 

peale Elisabeth arvas: „Oma tehtud, hästi tehtud!” 

 

Leivanädala ürituste eestvedaja õpetaja Leila  

Kanaema leib - etendus õpetajatelt lastele 

Lõbusa Võileiva kohvik 

Leib on kibe kätte saada aga magus süüa 



Lehekülg 3 Oktoober 2017 

ehk lugu sellest, kuidas Tähesipsikud esimest korda kõik koos metsas käisid ja keda nad seal kohtasid.  

Päev algas juba põneva bussisõiduga ning Tädu loodusrajale jõudes ootas meid ees ka põnev loodus. Bussist 

väljudes ootasid meid erinevad loomad, kes meid ka ülejäänud raja saatsid. 

Esimene tore sõber oli laane lambuline ehk hunt. Koos hundiga vaatasime üle erinevad metsamajad ja lehvita-

sime üle kraavi elavatele põrsastele. Hunt näitas ka meile seent. Me olime küll 

seentest rühmas rääkinud ja mõned olid isegi meil kappide peal aga päris metsas 

elavat seent polnud me küll kõik koos varem näinud. 

Peale seda, kui me hundiga hüvasti jätsime, liikusime matkarajal edasi. Päris pikk 

tee oli ja jalad juba tahtsid puhata, aga olime kõik vaprad ja jõudsime järgmisesse 

punkti, kus ootasid meid haaviku emand ja kuusiku kuningas. Jänesele ja oravale 

näitasime me, kui hästi me rivis seista oskame. Jänes 

oli palju põnevaid tegevusi meie jaoks välja mõelnud. 

Me saime köie peal kõndida ja värviliste ringide sees 

seista. Meile väga meeldis, sest päike oli meiega kaasa tulnud. 

Peale tegevusi saime istuda metsa all ja süüa ära kaasavõetud võileivad. See oli 

esimene kord, kui me kõik 

koos metsas piknikut pida-

sime. Tänu tühjale kõhule 

kadus see võileib kohe eriti 

kiirelt. 

Peale kosutavat ampsu liikusime tagasi bussi ja algas 

sõit lasteaeda. Väga põnev seiklus, mida sain koos oma 

sõpradega kogeda. 

                                          Õpetaja Tage 

Tähesipsikute metsa rada 

Väikesed Mängusipsikud on väga seiklushimulised ja tähelepanelikud. Laste silmad lähevad alati särama 

kuuldes, et nüüd algab aardejaht. Seetõttu toimus meil oktoobris kaks suuremat aardejahti. Esimeseks oli 

aardejaht lasteaia siseruumides ja teiseks lasteaia õuealal sügisene aardejaht. 

Kuna uuest õppeaastast liitus meiega kuus uut rühmakaaslast, siis ka nendele tuli oma väike Karu seoses 

Kiusamisest vabaks projektiga. Karude leidmiseks tuli liikuda läbi lasteaia teiste rühmade, et vihjeid ja aaret 

otsides saaks samal ajal ka enda lasteaiaga tuttava-

maks. Esimese vihje saime oma rühmas, mis suunas 

meid Tähesipsikute rühma  ning sealt saadud vihje viis 

meid Südamesipsikutesse. Seejärel uusi vihjeid otsides 

ja leides, Rõõmusipsikutesse, Naerusipsikutesse ja lõ-

puks Päikesesipsikutesse. Laste üllatuseks viisid vihjed 

meid tagasi enda rühma, mille magamistoast leidsime 

aarde. Aardeks olid uued ja vanad karud oma pesas. 

Lasteaia õuealal toimus Mängusipsikute sügisene aaretejaht, kus lapsed koos 

paarilisega pidid väikestesse kotikestesse otsima 

aardekaardil olevaid loo-

dusmaterjale jms. Lap-

sed olid usinad otsijad ja 

aardeid kogunes palju, 

mida me pärast kõik 

koos uurisime. 

 

Õpetaja Kärt 

Mängusipsikute aarete leidmise rada 
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Päikesesipsikud avastasid oktoobris enda jaoks teaduse ja 

katsed. Kõik algas ühes lihtsast eksperimendist, kus me sega-

sime omavahel toiduvärve. Kõige esimeseks avastasime seda, 

et alati ei olegi vaja kõike värve vaid piisab ka sellest, kui sul 

on olemas kollane, sinine ja punane värv. Kui värvide segami-

se kunst on selge, siis saab juba ka katseid teha. Nii asetasi-

megi värvi vette valged krüsanteemid ja lootsime, et päeva või 

lausa paari pärast näeme värvilisi õisi.  Aga juhtus midagi 

eriskummalist ja sinine värvivesi värvis valge õie sinakaks 

juba sama päeva õhtuks. Esimese katse õnnestumine kutsus 

kohe proovima ka järgmisi. Nüüd otsustasime hakata katseid 

tegema ilmastikunähtustega. Kõige pealt võlusime pilvi jää ja 

kuuma vee abil.  Aurupilvi oli küll raske kohe näha, aga mida 

rohkem oma pilku teritasime, seda rohkem hakkasime neid 

ka nägema. Seejärel asusime kõige põnevama ja värvilisema 

katse juurde.  Nimelt hakkasime habemeajamisvahu seest 

vihma välja võluma. Selleks oli vaja ühte purki, habemeajamisvahtu, vett, toiduvärve, pipetti ja pisut kanna-

tust. Esmalt täitsime purgi veega, siis lasime vette vahupilve, seejärel täitsime pipeti värviga ja vajutasime sel-

le pilve sisse. Seejärel tuli varuda pisut kannatust - kui värviveel said kõik protsessid pilves tehtud hakkas ta 

vaikselt langema nagu vihm. See oli võimas värvidemäng. Läbi selliste eksperimentide avastasime enda jaoks 

katsetemaailma. Aga see on alles algus, mitmed põnevad tegemised ootavad meid alles ees! Elagu teadus!   

Õpetaja Agne 

 

Päikesesipsikute teaduse rada 

Oktoobrikuu lõpuks valmis Naerusipsikutel tervise projekt. Projekti peaeesmärgiks oli leida vastus küsimusele 

„Kuidas olla terve?”. 

Eesmärgi täitmiseks uurisime taime eluringi – kuidas seemnest kasvab taim ja sellele omakorda tekivad õied 

ja viljad, mille seest leiame uued seemned :) Panime ka oma rühmaruumis ploomikivid ja õunaseemned kasva-

ma. Samuti õppisime, milline on tervislik toit ja kuidas teha ise leiba.. 

Uurisime ka vee tähtsust taimedele ja inimesele, kuidas vesi ringleb looduses ja 

kuidas jõuab see inimeseni. Tegime katseid: kuidas taimed juurtega vett imevad; 

mis juhtub, kui taim enam vett ei saa; kuidas vesi koguneb pilve sisse. Lisaks 

meisterdasime oma tähemere (geelipadja). 

Projekti viimase teemana käsitlesime hügieeni tähtsust inimesele. Seal uurisime 

lähemalt baktereid ja nende levimist; miks tuleb pesta hambaid – seoses sellega 

valmis rühmas suu makett, kus lastel oli võimalus har-

jutada, kuidas pesta hambaid.. Lisaks uuriti lähemalt oma 

silma ja millist tööd teeb sil- maarst. 

Naerusipsikud said vastuse oma küsimusele – Selleks, et 

olla terve tuleb: *õigesti toituda, *sportida ja viibida 

värskes õhtus, *riietuda vastavalt nii toas kui õues, 

*enda hügieenil silma peal hoida, *käia  arsti juures ter-

vist kontrollimas. 

 

Õpetaja Getter 

 

 

Naerusipsikute terviserada 
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Oktoobrikuus oli vähemalt üks lumine hommik ja just sellel lumisel hommikul läksid Rõõmusipsikud Solarise 

keskusesse kinno Artis. Kõik üheskoos  -  kogu rühmaga! Läksime lastefilmide festivalile, mis kandis pealkirja  

“Tagasi loodusesse”.  Enne kinoseansi algust saime tutvust teha kinotegemise köögipoolega.  Uudistasime kino-

ruume  ja eriti põnev oli meie jaoks pimedavõitu projektoriruum. Ja oligi aeg kinosaali minna. Rõõmusipsikutel 

oli võimalik vaadata õpetlikku lastefilmi  “ Kasper ja Emma  lähevad mat-

kale”, mis tõi meieni  5 – aastaste laste ja nende perede mägimatka mööda 

maalilist Norra loodusmaastikku. Koos peredega matkamas käies õppisid  

Kasper  ja Emma  nii mõndagi  sõpruse ja armastuse  kohta. Ka selle kohta, 

et kõik perekonnad on erinevad. Rõõmusipsikud vaatasid seda toredat loo-

dusfilmi mõnusa kaasaelamisega. Seiklused, mis filmis meie ees lahti  rul-

lusid tekitasid meis tunde, nagu oleksime koos filmi peategelastega ise ka 

sellel vahval matkal käinud. See oli üks väga tore kinopäev!  Päev koos 

Emma ja Kasperiga  looduskaunil  mägimatkal. 

Õpetaja Siiri 

Rõõmusipsikute rada “Tagasi loodusesse” 

Septembrikuus alustasime Südamesipsikutega projekti „Kosmos”. Iga laps sai välja tuua talle meelepärase 

teema ning üheskoos valisid lapsed alustuseks kosmose. Ühise arutelu käigus saime teada, millised on laste 

teadmised selles osas ning mis võiks veel huvi pakkuda. Seejärel lennu-

tasime mõtted kosmosemaailma ning tutvusime lähemalt päikesesüstee-

mi, kuu ja tähtedega. Avastasime tähesüsteemi, tehes katseid ja maalisi-

me ise planeete. Dekoreerisime rühma magamistoa kosmosemaailmaks 

ning lapsed meisterdasid ja kujundasid pappkastidest enda väljamõeldud 

kosmoselaeva ning selleks vajaminevaid masinaid. Meisterdati ka ska-

fandreid, mikrolaineahi söögi tegemiseks, hapnikumasin, sülearvuti, juh-

timispulte ja mootoreid. Meie teekond viis edasi Energia avastuskesku-

sesse ning osalesime programmis „Tähetolm ja päikese pere”. Planetaa-

riumis näidati meile päikesesüsteemi. Giid jutustas, kuidas tähtedest 

tähtkujud ja 

vankrid moodustuvad ning nägime lähemalt galakti-

ka linnuteed, erinevaid planeete ning ka seda, mil-

lest need koosnevad. Seejärel suundusime kosmose-

laeva, saime näha ja ka ise tunda raketi teekonda 

kosmosesse. See kõik oli väga põnev! Projekti lõpeta-

sime laste küsitlemisega - mida uut nad avastasid 

ning said teada kosmoseteemast. 

Õpetaja Marielle 

 

Südamesipsikute Kosmose rada  
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Sipsiku lasteaias on nii suured kui väikesed Sipsikud 

seda meelt, et liikumine -  see tähendab käimine  või 

veel parem jooksmine on mõnus.  Kõige parem on liiku-

mine looduses, näiteks metsarajal  ja just sellise liiku-

misharjumuse kinnitamiseks matkavad Sipsikud nii 

sügisel, kevadel, vahel ka talvel looduskaunitel linnalä-

hedastel metsa- ja pargiradadel. Seda kinnitas ka selle 

hilissügise ülemajaline väljasõit Viimsisse, Tädu loodus-

rajale. Sipsiku lasteaia lapsed on ka varasematel aasta-

tel käinud Pirita ja Viimsi metsaradadel kõndimas, 

sportimas, mängimas ja lihtsalt metsailu uudistamas.  

Mõnikord oleme ka pered kaasa võtnud.  

Seekord viis matkatee meid Tädu loodusraja uuele, 

vastrajatud terviserajale. Seal ei olnud me veel käinud. 

Uus Tädu loodusrada pakub väikesele matkajale ürgset 

ja liigirohket metsailu  ja uudistamist tõesti jätkub.  

Liikumine on mõnus, teeb olemise kergeks ja mõtted 

selgeks. Kõige parem on, kui sa oled liikumas koos kol-

me sõbraga, kelleks on hea tuju, looduskaunis metsara-

da  ja  roheline mõtlemine.  

 

Tervisemeeskonna juht õpetaja Siiri 

Tänusõnad ... 
...Leilale leivanädala ürituste eesvedamise,  

...Siirile sügismatka korraldamise eest ja  

lastevanematele abi eest rühmas õpetajate päeval! 

Ajalehe toimetaja: Ene   

Õnnitleme! 

Tallinna Aasta Õpetaja ja 

Noor Õpetaja  

Anne ja Marielle  Südamesip-

sikute rühmast 

Õpetajate päeval, 5. oktoobril tunnustas Tallinn piduli-

kul vastuvõtul Raekojas oma parimaid õpetajaid. Tun-

nustused anti välja üheteistkümnes kategoorias kokku 

101. pedagoogile.  

Tallinna tunnustuse "Tallinna aasta õpetaja 2017" päl-

vis õpetaja Anne Pals ja tunnustuse "Noor õpetaja 

2017" õpetaja Marielle Korostik 

Õpetajate päev  

NUKU teater-

muuseumis 
 

Reedel,  6. oktoobril olid kõik lasteaia Sipsik töötajad 

oodatud Nukuteatrisse, et üheskoos tähistada õpeta-

jate päeva. Meil oli meeldiv võimalus osaleda kos-

tüümitöötoas, kus  saime teadmisi teatrikostüümi 

loomise protsessist, tutvusime kostüümikavanditega 

ning proovisime luua kirjandusliku teksti põhjal fan-

taasiarikast kostüümikavandit.  Seejärel avastasime 

imetabast teatrimaailma  NUKU muuseumis ning 

nautisime kohvi ja kooki Hendriku kohvikus.  

Millal, kes, kus, mida 
 

3.10 kell 14.30 külastavad lasteaeda Tallinna Üli-

kooli haridusteaduste instituudi rahvusvahelise õp-

pekava tudengid (õppejõud K. Kööp) – lasteaeda tut-

vustab Kärt 
2.-3.10 Getter koolitusel „Avastus- ja uurimusliku 

õppe võimalusi lasteaias“ 
4.-5.10 Agne koolitusel "Mentorlus - arengut toetav 

koostöö" 
5.10 kell 15.00 – Anne ja Marielle Tallinna Aasta 

Õpetaja ja Noore Õpetaja pidulikul vastuvõtul Rae-

kojas 
11.10 Carmen ülelinnalisel juhtide nõupidamisel 
12.10 kell 11.30  lasteaias Reggio pedagoogika raa-

mes Maarika Pukk ja külalised 
16.-17.10 Agne koolitusel „Õppe- ja kasvatustege-

vuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestami-

ne õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpi-

käsituse valguses“ 
17.10 kell 13.00-17.00 Ene Rohelise Kooli infosemi-

naril 

Sipsik kogub metsakilomeetrite 

kaupa tervist 


