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NAERUSIPSIKUD ÕPI-

VAD GEOMEETRILISI 

KUJUNDEID. ÕPETA-

JA LOOLO SELGITAB: 

KOLMNURK ON SEL-

LISE NIMEGA , SEST 

TAL ON KOLM NUR-

KA, NELINURK AGA 

SELLISE NIMEGA, 

SEST TAL ON NELI 

NURKA. SEE ON 

RING, TEMAL EI OLE 

NURKI, SELLEPÄ-

RAST TA ÜMMARGU-

NE ONGI.“  

MARGARET (4A): „SEE 

ON NULLNURK“. 

Talveõhtu Sipsikus  
 

4.detsembril korraldas Sipsik lasteaias Talve-

õhtu, et luua jõulumeeleolu, võtta aega olla ja 

teha koos head. Üle lasteaia kandus piparkoo-

gilõhn ja kostus kaunis jõulumuusika. Avatud 

olid erinevad põnevad tegevuskeskused, kus 

emad-isad said lapsega aega veeta.  

Ampsula Päikesesipsikute rühmas andis võimaluse hetkeks puhata, head 

seltskonda ja suupisteid nautida. Jõuludiskol, Mängusipsikute rühmas 

said lapsed vabalt ja loovalt tantsida. Muusikasaalis oli avatud jõululoos, 

millest saadud tulu läheb kingituseks vähihaigetele lastele. Muusikasaalis 

meisterdati kuuseehteid ja kaunistati meie jõulupuu. Kuidas jõulupuu en-

dale ehted sai, jäädvustas õpetaja Grete ka filmilindile. 

Piparkoogitoas, Tähesipsikute rühmas sai iga laps vormida, küpsetada ja 

kaunistad nii palju piparkooke, kui tahtmist oli. Rõõmusipsikute rühmas 

vooliti vaprushelmeid vähihaigetele lastele ja seal oli võimalus endale ka 

täiesti uus nägu näomaalingute abil saada. Naerusipsikute rühmas aga oli 

sel õhtul avatud Päkapiku lastehoid.  

Suur tänu kõigile Sipsiku õpetajatele ja lastevanematele üheskoos veede-

tud aja ning jõulumeeleolu loomise eest!  

 

Talveõhtu korraldajad: Tage ja Janet 

Sipsiku jõulukontsert ja jõulutrall  

 
Esmaspäeval, 10. detsembril korraldati Rootsi – Mihkli kirikus jõulukont-

sert, mida juhtisid koos muusikaõpetaja Kaisaga Paula ja Johannes Päike-

sesipsikute rühmast. Esinejate seas olid Südamesipsikute, Tähesipsikute, 

Mängusipsikute, Rõõmusipsikute, Naerusipsikute ja Päikesesipsikute rüh-

mad. Kõlasid laulud jõuluajast, jõuluvana päkapikkudest ja saanisõidust. 

Kontsert algas ja lõppes orelimuusikaga, mis aitas luua pühalikku ja pidu-

likku tunnet ning mille saatel lauldi lõpetuseks ühiselt „Oh kuusepuu“ ja 

„Läbi sahiseva lume“ laulud. 

Aitäh muusikaõpetaja Kaisale, kes lastele laulud õpetas ja kontserdi õn-

nestumisele kaasa aitas!  

Kolmapäeval, 12. detsembril korraldati lasteaia Sipsik õuealal jõulutrall. 

Küünalde, lõkete ja jõulutulede valgus muutis lasteaia õueala tõeliselt 

lummavaks jõulumaaks. Muusika, piparkoogid ja soe jõulujook  aitas luua  

mõnusat  jõulumeeleolu ja muuta jõuluvanade tuleku ootust lõbusamaks. 

Ja tõesti umbes kella viie paiku sammus mööda Süda tänavat meie laste-

aia suunas kuus muhedat jõulutaati. Nad tervitasid lapsi laulu ja tantsuga 

ning jutustasid lastele kus kaugelt nad tulevad. Seejärel leidis iga jõuluva-

na oma rühma, et laste  laulud/luuletused kõik järjekorras ja ükshaaval 

ära kuulata ning kingitused jagada. Peale jõuluvanade lahkumist jätkus 

tahtmist nii lastel, lastevanematel kui õpetajatel mõnusaks koosolemiseks 

ja muljete jagamiseks veel tükiks ajaks.  

Sipsik tänab kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid ühiselt korraldatud jõulu-

tralli õnnestumise eest! 



Detsembris ootan jõulutaati, 

aga lisaks sellele. 

Külas käis meil jõulusipsik, 

tõi ta kingid rühmale. 

Igal uuel nädalal, 

piilus akna taga, 

vaatas kas nüüd iga laps 

ikka hästi magas. 

Kui on olnud lapsed head, 

siis küll meie rühmal veab. 

Ärgates võis leida paki, 

kuuse alt või laua pealt. 

Aga sellest pole vähe, 

jõulutaat ka seda teab, 

kui ma õpin salmid pähe, 

tema ka nüüd üllatab. 

Kas ta toob meil uue mängu, 

raamatu või rinnamärgi?  

Hoopis miskit paremat -  

Tähesipsikute särgi! 

 

Õpetajad Janet ja Tage 

Detsembrikuus otsustasid Naerusipsikute lapsed, et seni käimas olnud VEEMAAILMA projekt tuleb pan-

na hetkeks pausile ja tuleks hoopis nautida täiel rinnal mõnusat jõulu-

kuud. Üritusi oli palju ja nendeks tuli ka etteasteid lastel kõvasti harjuta-

da. Ühisüritused lasteaias olid koos vanematega ja jõulumeeleolu loomine 

üheskoos toimis suurepäraselt. Kuigi üritusi oli 

mitmeid, siis pidid Naerusipsikute lapsed tõde-

ma, et kaugemal elavad vanavanemad ei saa-

nudki kahjuks üritustest osa võtta. Seepärast 

otsustasid lapsed, et meisterdavad vanavanema-

tele jõulukaardid ja kirjutavad sisse ka pühade-

tervituse. Kui kaardid olid valmis, siis pandi 

need ümbrikusse, kleebiti peale mark ja kirjutati aadress. Lõpetuseks mindi 

üheskoos P. Süda tänava lõpus asuva postkasti juurde ja pandi kõik kirjad teele. 

Naerusipsikud tegid uskumatut 

tööd ja kokku postitati peaaegu 50 

kirja.  

Veel enne jõulupuhkusele minekut 

külastasid Naerusipsikud Päikese-

jänku lasteaeda ja vaatasid nende 

jõuluetendust "Ühes šokolaadilin-

nas". Peale etendust ei kiirustatud 

me kohe oma lasteaeda tagasi, vaid uurisime ka teise laste-

aia mänguväljaku erinevaid võimalusi.  

 

Õpetajad Getter ja Loolo 

 

Sipsiku Kuukiri Lehekülg 2 

Tähesipsikute jõulurada  

Naerusipsikute jõulurada 



Detsembrikuus jätkasime oma kristallide projektiga. Proovisime voltida 

värvilistest paberitest kristalle. Kasvatasime erinevaid kristalle ja täiusta-

sime oma kristallipesa. Kujutasime ka pa-

beril kristallipesa mullitrüki abil. Suhkru-

kristalle kasvatasime ka. Suurel maailma-

kaardil kaardistasime kristallide leiukohti.  

Säravate kristallide ja jõulutulede valguses 

jõudis lähemale jõuluaeg ja Suur Sipsiku 

Jõulutrall. Jõuluvana, kes igale Rõõmusip-

sikule maitsva piparkoogi tõi, luges ette päkapikkude kirja, milles oli kir-

jas, et selle aasta jõulukink on natuke teistsugune. Jõulukingiks on Rõõ-

musipsikute rühma ühine kinoskäik. Rõõmusipsikud saavad kogu rühma-

ga minna kinno vaatama multifilmi „Lotte ja kadunud lohed”. Juba järgmisel hommikul seadsimegi sam-

mud kino poole. Terve rühmaga kinos käia oli tore ja Lotte uus film meeldis ka kõigile väga. Äratundmis-

rõõm oli suur kui lapsed märkasid, et Lotte sõpradel muttidel oli riiulitel ka kristallide kollektsioon. 

 

Õpetajad Leila ja Siiri  

Rõõmusipsikute jõulurada 

Lehekülg 3 Detsember 2018 

Päikesesipsikute detsember möödus jõule oodates. Jõuluootust aitasid leevendada: ilus heategevuslik Tal-

veõhtu, meeldejääv kontsert Rootsi- Mihkli kirikus.  Tõeline jõulutunne puges põue sellel õhtul, mille 

veetsime terrassil üheskoos jõuluvanaga.  Juba sügisel otsustasime, et 

detsembris paneme kindlasti postiga taaskord teele oma jõulutervitu-

sed. Jõulutervitusi saadeti nii kodustele, tädidele-onudele, vanaema-

dele-vanaisadele. Nii asusimegi jõulukaarte meisterdama. Päikesesip-

sikute jõulukaartidel olid sellel korral jõuluehteis talvised kuused või 

lumesadu. Sellel aastal olid vilunud kirjutajatel väga personaalsed ja 

ilusad jõulutervitused oma armsatel. Samuti saaja aadresside ja ni-

mede kirjutamisega said lapsed tublisti iseseisvalt hakkama.  Seejärel 

panimegi kaardid ümbrikusse, kleepisime ümbrikule margid ning jõu-

lutervitused olidki postitamiseks valmis.  Tähelepanelikumatel Päike-

sesipsikutel oli veel meeles, et lähim kirjakast asub Süda tänava lõ-

pus. Nii jalutasime kirjakasti juurde ning panime hoole ja armastusega valminu jõulutervitused teele. 

Aga see ei olnud Päikesesipsikute ainuke seiklus sellel päeval. Pärast 

lõunasööki asusime teele NUKU teatrisse. NUKU teatris vaatasime 

jõuluhõngulist etendust „ Elias maa pealt”. Lavastus rääkis ühes poi-

sis Eliasest,  kes läheb jõuluvaheajal koos oma väikese õe Emiliaga 

vanaema ja vanaisa juurde rannakülla, et avada peagi suur hulk jõu-

lukingitusi. Just jõuluööl võib juhtuda imelisi asju – ja nii kutsub 

Elias kogemata välja veehaldja. Ta läheb haldjaga kaasa müstilisse 

veealusesse maailma, lootes leida imelise ravimi, mis tema haiget õde 

aidata võiks. Nagu selgub, on teda seal juba mõnda aega oodatud, sest 

veeriik on mattumas kummalise lume alla, mida üha juurde sajab. 

Vana ettekuulutuse järgi saab neid aidata ainult poiss maa pealt. 

Etendus pakkus nii rõõmu, kui hirmu. Lapsed leidsid, et lavastuses olnud veealune riik oli niivõrd ehtne, 

et tundsid ennast ühe osana sellest. Samuti käsitles etendus juba Päikesesipsikute poolt käsitletud tee-

masid nagu looduse hoidmine, plastiku ja kilekottide ohtlikus loodusele. Teatrist tagasi tulles põikasime 

ka läbi Jõuluturult, kus vaatasime pisut jõulukuuske ning tegime mõned fotod. Samuti salvestasime vi-

deo, kus Päikesesipsikud soovivad kõigile „Häid Jõule!” 

 

Õpetaja Agne 

Päikesesipsikute jõulurada 



Millal, kes, kus, mida 
4.12  osaleb Anne Õpetajate Majas praktikajuhendajate 

tänuõhtul 
5. -7.12 Carmen Tartus väärtuskasvatuse konverentsil 
12.12 Getter, Carmen, Ene Tallinna haridusameti juhti-

miskonverentsil  
18.12 Carmen Tartus väärtuspõhise lasteaia  koolitusel 

Mängusipsikute jõulurada 

Lehekülg 4 Ajalehe toimetaja: Ene  

Jõuluootus kajastub mängusipsikute tegevustes terve jõulukuu jooksul iganäda-

laselt. Kuu algul, kui veel lund eriti ei olnud, püüdsime ette kujutada, mis värve 

me enda ümber talvel näeme ning missugune võiks loodus sel ajal olla. Et laste 

mõtteid jäädvustada, maalisime talvised pildid, mille iga laps sai kujundada oma 

soovi järgi. Kes maalis lumiseid jõulupuid, kes aga kinke täis kelkusid või päka-

pikke. Kuna jõulud seostuvad laste jaoks ikka pipar-

kookidega, siis ei saanud ka kasutamata jätta võima-

lust rühmakaaslastega koos piparkooke valmistada. 

Lapsed rullisid ise taigna ning vajutasid meelepäraste 

vormidega taignale jäljendeid. Kui piparkoogid ahjust 

tulid, oli terve rühmaruum mõnusat jõululõhna täis 

ning lapsed ei suutnud ära oodata, millal juba saaks 

neid maitsta. Eks isetehtud küpsetised olegi kõige 

maitsvamad! Et aga küpsetada ka midagi sellist, mida ehk Eesti peredes just 

sageli ei tehta, tutvustas meie rühma vabatahtlik Hendrik lastele Saksamaa 

jõuluküpsiseid, kus kahe küpsise vahelt leiab ka moosikihi ning koos valmistasime ka neid. Et kaunista-

da rühmaruumi valmistasid lapsed jõulukellukesi, kattes toorikud meelepärase värviga. Kui kellukesed 

valmis ja kuivanud, said nad endale koha rühmaruumi esiku seinal, rõõmustades nii väikseid kui ka suu-

ri rühma sisenejaid. 

Kõige viimaks valmistasid lapsed endale küünlaümbrised, mis muuseas on valmistatud taaskasutusma-

terjalist! Nimelt tõi Hendrik lastele kodust meisterdamiseks ülejäänud moosipurke, millele lapsed kleepi-

sid paberist lumehelbeid ja inglikesi ning katsid seejärel valge värviga. Kui värv kuivanud, aitasid Hend-

rik ja õpetaja paberist detailid eemaldada, et klaasile jääks vastav muster.  

 

Õpetajad Grete ja Kärt 

Hea sõna ja tänu … 
… Kaisale jõulukontserdi  läbiviimise; 

… Tagele ja Janetile talveõhtu korraldamise; 

…  kõigile õpetajatele ja õpetaja abidele Sipsiku 

jõulutralli õnnestumisele kaasa aitamise;  

… Carmenile personali jõulupeo korraldamise 

eest! 

 

Detsember on teatavasti jõuludeks ettevalmistamise 

kuu. Nii möödus ka Südamesipsikute aeg kiiresti 

meisterdades karule päkapiku mütsi, õppides jõulu-

luuletusi ja maalides näpujälgedega jõulukaarte. Lõ-

puks jõudis kätte kauaoodatud jõulukontserdi päev, 

kus esinesid ka Südamesipsikud.   Nüüd polnud kau-

gel enam ka jõuluvana. Üks kuuest jõuluvanast oligi 

Südamesipsikute oma, kes kuulas lahkelt ära meie 

esitatud luuletused ning jagas kingitusi. Jõuluvana 

tõi lastele palju mängurõõmu, sest pakist leidsid nad värvilist kinesteetilist liiva. Mängurõõmu jätkub 

nüüd igasse päeva. Kuu lõpus valmis lastel tore talvine ühistöö, mis jääb kaunistama meie rühmaruumi. 

 

Õpetajad Marielle ja Anne 

Head uut saabuvat sea aastat! 

Südamesipsikute jõulurada 


