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(Madeleine Josephine) 

Jaanuar oli meediakuu ning selle raames keskendusime kahele peami-

sele teemale. Otsustasime lastega kaardistada  lasteaia õuealal kasva-

vaid puid läbi QR-koodi mängu.  

Ilmataat mängis meile aga sel päeval vingerpussi ja tervitas meid pa-

kasega, mis ei sobinud meie nutiseadmetele. Seega tuli mängu sise-

ruumides mängida.  

Igal rühmal oli tahvelarvuti, millega said lapsed õpetaja abiga avada  

lasteaeda peidetud QR- koode. Koodi avanedes ilmus ekraanile mõni 

mõistatus, pilt või jutustus puu kohta ja lapsed pidid ära arvama, mil-

lise puuga on tegemist. Näiteks: "Kodu mul metsas, aias ja aasal. Lä-

hed sauna, võtad mind kaasa. Ehteks tuppagi kevadel tuuakse, maits-

vat ja magusat mahla juuakse." Või: "Kevadel kroonivad minu võra 

kaunid õisikud, millest sügiseks valmivad viljad. Need on pealt okkali-

sed nagu siilid. Roheline, okkaline koor on mürgine, nagu ka koore all 

olev muna, ära neid kunagi suhu pane!" Lapsed arvasid, millise puuga 

on tegu ning kui vastus käes, siis läksid järgmisesse punkti, kuhu 

jõudmiseks andis vihje ümbrikus olev juhis. Lõpetuseks koguneti saali 

ning iga rühm sai tutvustada, milliseid puid nad leidsid. Hiljem õues-

oleku ajal mindi koos oma õpetajaga õuealalt otsima neid puid, mida 

mängu käigus leiti. Lapsed said teada, et meie lasteaia hoovis kasva-

vad vaher, kask, lehis, kastan, pihlakas ja tamm. 

Lisaks mängule valmisid igal rühmal meediakuu raames Eestimaa 

looduskalendrid. Jaanuarikuu lõpus toimus kokkuvõttev esitlus, kus 

iga rühm tutvustas oma kalendrit läbi PowerPoint esitluse või video. 

Tähesipsikutel valmis kalender Eestimaa loomadest. Lapsed kehastu-

sid ise ka loomadeks. Samuti said lapsed palju uut teada erinevate 

Eestimaa loomade kohta - kus nad elavad ning millest toituvad. Män-

gusipsikutel valmis kalender putukatest. Laste jaoks oli uus teadmine 

see, kus putukad elavad, mida söövad ning milliseid hääli teevad. Nae-

rusipsikud meisterdasid samuti kalendri ning nende teemaks olid see-

ned. Saime teada, et Eestis kasvab selline seen nagu põdramokk. Rõõ-

musipsikutel valmis kalender Eestimaa puudest. Puid joonistati kodus 

koos oma peredega ning lastele jäi kõige rohkem meelde, et puud an-

navad hapnikku ja puidust saab valmistada mööblit või paberit. Käsit-

leti ka vanarahva tarkusi puudest, et pihlakas kaitseb kodu. Päikese-

sipsikutel valmis kalender Eestimaa lindudest. Lapsed said teada, et 

2018 aasta lind on metsis. Südamesipsikutel valmis kalender Eesti-

maa kaladest. Lapsed said teada, millised on röövkalad ja millised ma-

geveekalad, kus kalad elavad ja millest toituvad ning et Eesti rahvus-

kala on räim. 

Kalendrid jäävad kaunistama rühmaruume terveks aastaks. Läbi eri-

nevate tegevuste omandasid lapsed palju uusi teadmisi Eestimaa loo-

duse kohta ning ühtlasi said nad koostöös õpetajatega arendada erine-

vate tehniliste vahendite kasutamisoskuseid.  

 

Meediakuu ürituste eestvedaja õpetaja Marielle 



Rõõmusipsikud alustasid helmekuul teekonda talvi-

sesse puude riiki. Teekonna alustuseks läksime kül-

la juba sügisel tuttavaks saanud puude juurde. Rõõ-

musipsikud vaatlesid raagus puid ja proovisid tüve 

järgi ära arvata, mis puuga on tegu. Kõige tuttava-

mad kastani- ja tammepuu tundsid lapsed kohe ära 

oma asukoha järgi. Olid ju need puud sügisel kõigi 

laste lemmikud oma viljade tõttu. Ka kasepuu oma 

valge tüvega reetis end. Rõõmusipsikud vaatlesid ja loendasid puhkavaid puid. Lapsed märkasid puudega 

toimunud muutusi ja oskasid näha erinevusi. Iga puu sai tänu muistendile või mõistatusele palju läheda-

semaks. Lastele pakkus huvi puu kujutamine aastaringselt. Nii said puud endale talve- , kevad -, suve- ja 

sügisrüü. Rõõmusipsikutele meeldis puudega mängida, neid plastiliinist voolida ja joonistada. Kõige selle 

tulemusena valmis Eestimaa 100. sünnipäevaks koostöös perega üks väga vahva Eestimaa puid tutvustav 

kalender. Rõõmusipsikud teavad, et puud annavad õhku, puidust tehakse paberit ning neid kallistades 

saab jõudu. Rõõmusipsikud teavad ka, et kasemahl on magus ja vahtralt saab endale teise nina. 

 

Õpetaja Leila 

25. jaanuar oli Tähesipsikute rühmas teistmoodi 

kui muidu. Meile tulid külla metsloomad Eesti 

metsast. Kohal olid nii metsa suurimad loomad kui 

ka kõige pisemad. Iga metsaloom sai teha pilti oma 

sõbrast ning vaadata kas leiab seina peal olevate 

loomapiltide seast üles ka enda pildi. 

Võimlemistunnis sai iga laps näidata, kuidas need 

metsloomad ikka liiguvad, kas hüpates või hiilides 

või hoopis joostes. Õues said metsloomad mürada suuremate laste platsil ning pärast kosutavat 

lõunauinakut pidasid metsloomad maha ühe korraliku pikniku metsahäälte saatel. 

 

Õpetaja Janet 

Sipsiku Kuukiri Lehekülg 2 

Tähesipsikute Metsloomade rada 

Jaanuari teises pooles said Mängusipsikud teada rohkem hammaste ja nende 

tervena hoidmise kohta. Meie juures käis Helmi ema Reet, kes töötab näo-ja 

lõualuukirurgina. Ta rääkis lastele enda tööst ja hambaarstidest. Reet selgitas 

lastele, et hambaarstid on sõbrad, kes oskavad aidata, kui hammastega on mu-

resid. Lisaks näitas ta hambaauku ja rääkis selle parandamisest. Iga laps sai 

meisterdada endale hambakella ja pärast hambakella tegemist said kõik näida-

ta enda hambaid, mida hambaarst taskulambiga vaatas. Saime kiita, et meie 

laste hammaste eest on väga hästi hoolitsetud! 

Järgneva nädala jooksul kordasime veel hambaarsti räägitud juttu ning parandasime ise hambamulaažide 

peal plastiliiniga hambaauke. Lapsed said ise olla hambaarsti rollis ja parandada kõik nähtavad augud 

ning isegi puuduvad hambad juurde voolida.  

Lisaks tegime katse kahe toore munaga. Panime ühe muna coca-cola ja teise äädika sisse, et näha mis nen-

de koorega juhtub. Lapsed ennustasid, milliseks munakoor võib muutuda. 

Järgmisel päeval võrdlesime muna kesta enda hammastega, millel on samu-

ti kolm kihti. Nägime, et coca-cola sees oleva muna koor oli muutunud tume-

pruuniks ja arutasime, mis juhtub meie hammastega, kui palju limonaadi 

vms juua. Äädika sees oleva muna koor oli ära lahustunud ja oli ainult peh-

me, kummine muna alles. Lapsed katsusid mõlemaid ja arutasime, et sama-

moodi kui palju magusaid jms asju süüa, siis hambaemail muutub pehmeks. 

 

Õpetaja Grete 

Mängusipsikute  Tervete hammaste rada  

Rõõmusipsikute Puude rada 



Jaanuar oli meediakuu, mille raames kaardistasid Südamesipsikud QR-

koodi mängu abil lasteaia õuealal kasvavaid puid. Lisaks puudele valmis 

Südamesipsikutel  kalender Eestimaa kaladest. Lapsed said teada, 

millised on röövkalad, mageveekalad, kus nad elavad ning millest toituvad. 

Kalender jääb kaunistama rühmaruumi terveks aastaks. Läbi erinevate 

tegevuste omandasid lapsed palju uusi teadmisi Eestimaa looduse kohta 

ning ühtlasi said nad koostöös õpetajatega arendada erinevate tehniliste 

vahendite kasutamise oskust. 

 

Õpetaja Marielle 

Lehekülg 3 Jaanuar 2018 

Päikesesipsikutel oli jaanuarikuu väga tegus. Rohelise Kooli raames meisterdasid lapsed lasteaia maketti. 

Meie osaks olid mänguväljakud. Meisterdasime neid puuokstest, värvilistest traatidest ja ühendasime kõik 

osad plastiliiniga. Lapsed pildistasid eelnevalt mänguväljakul olevaid atraktsioone ja alustasid seejärel 

meisterdamist rühmas piltide järgi. Lapsed värvisid eel-

nevalt puuoksad, mis said mänguväljakutelt kokku kor-

jatud. Nukumaja meisterdasime tikutopsist ja mäe tegi-

me munakarbi osast. Olime leidlikud, meisterdasime 

lennuki väikestest papitükkidest ja vedrukiiged plastilii-

n i s t  j a  p e h m e s t  v ä r v i l i s e s t  t r a a d i s t .   

Rohelise kooli raames koostasid lapsed ka Lindude ka-

lendri. Leppisime kokku millised linnud kalendrisse pa-

neme ja alustasime otsast kalendri põhja valimisega, 

seejärel mõtlesime välja kujunduse ja edasi juba läks lindude joonistamiseks, kuude nimetuste, aastaarvud, 

lindude nimede ja kuupäevade meisterdamiseks. Lapsed tegid koostööd paaridena, mõlemad kleepisid nii 

linnu kui kuude tähti. Töö oli mahukas, sest meil on suured lapsed ja samas ka põnev, olime lõpptulemuse-

ga väga rahul. Meie vahvad kalendrid said ka üles pildistatud, samuti paaris, üks laps hoidis ja teine tegi 

klõpsu fotoaparaadiga. Põnev oli arvutis teha PowerPointi, kuhu lapsed lisasid linnu nime ja sinna alla pil-

did. Lõpuks esitlesime oma kalendrit teiste rühmadele - üks laps oli arvuti taga ja teine abistas esitlustega.  

 

Õpetaja Liis 

Päikesesipsikute meediakuu rada 

Südamesipsikute meediakuu rada 

Naerusipsikute meediakuu rada 

Laste soovidest ja jaanuarist kui meediakuust inspiratsiooni saades sai Naerusipsikute rühmas alguse uus 

projekt. Selle projekti raames avaldasid lapsed soovi uurida elektrit ja erinevaid elektriseadmeid 

(tahvelarvutit, arvutit, televiisorit, telefoni). Peamiseks sooviks oli lastel teada saada, mis on elektrisead-

mete sees, kuidas need töötavad või kuidas neid parandada. Veel sooviti teada saada, kuidas tehakse multi-

kaid ja mis on patareide sees, et nad saavad panna tööle elektriseadmed. Kuna kogu uus projekt on seotud 

elektriga, siis elektri uurimisest alustatigi. Esmalt tehti seda rühmas omal jõul. Lapsed said teada, kust 

elekter tuleb ja milleks seda vaja on. Selle tulemusel kujundati õpiseinale skeem sellest, kuidas elekter 

jõuab elektrijaamast meieni. Õpitu kinnistamiseks külastasid Naerusipsikud Energiaavastus keskust, kus 

sai erinevaid elektri mõjul töötavaid esemeid uurida, katsetada ja avastada. Mängu ja vestluste tulemusena 

said lapsed teada, miks vajavad seadmed töötamiseks elektrit ning kuidas seda saadakse. Mõistavad elekt-

riga seotud ohte, elektri mõju inimkehale ja elektri säästmise vajadust. Ekspo-

naate uuriti  avastuskeskuse välgusaalis giidi juhendamisel. Viidi läbi ka välgu- 

ja staatilise elektri demonstratsioone. Kuna laste üheks sooviks oli ka ise filmi 

tegemine, siis enne seda otsustati, et filmi tegemist on vaja põhjalikumalt uurida. 

Selleks avanes meil võimalus minna külla Kanal2 stuudiosse, kus avastati mee-

dia tegemise telgitaguseid. Lapsed said teada, kuidas jõuab telepilt televiisorisse, 

ning kogesid, kuidas iseennast televiisorist vaadata on. Projekti lõpuks on rüh-

mas plaanis ühistööna valmis saada oma enda tehtud lühifilm. 

 

Õpetaja Getter 



Tervisetera 
Mängusipsikute rühma laste 

õpitud põhitõed hammaste hool-

damisel: 

1. Toitu tervislikult 

2. Jäta söögikordade vahele 3-

tunnine paus, et hambad saak-

sid puhata. Magustoitu oleks 

seega hea süüa kohe peale põhisööki, mitte mõne aja möö-

dudes. 

3. Janu korral joo toidukordade vahele vett, mitte suhkruid 

sisaldavaid jooke. 

4. Pese hambaid 2 korda päevas 2 minuti jooksul. 

 

Lehekülg 4 Ajalehe toimetaja: Ene       

Õnnitleme! 
Olgu Sul õnne, olgu Sul tervist,  

olgu Sul kõike, mis elus on tarvis! 

 

3.veebruar - kokk Galina 

24.veebruar - õpetaja abi Eve 

Kes, kus, millal … 
3.01 infotund – meediakuu läbiviimisest 

lasteaias 

8.01 Siiri ja Kärt mentorkoolitusel  

9.01 Leila ja Ene Rohelise kooli infosemina-

ril Tuule lasteaias 

11.01 kell 16.15 -17.15 lasteaias TÜ välis-

külalised Hispaaniast 

12.01 kell 14.00 Carmen ja Ene TÜ prakti-

ka arendamise tänuüritusel 

16.01 Janet koolitusel „Kuidas teha teatrit“ 

17.01 Alusharidus 100 ürituste raames Tal-

linna Kesklinna lasteaedade õpetajate koo-

lituskonverents „Õppida on põnev“ Õpetaja-

te majas 

18. ja 19.01 Carmen Pärnus alushariduse 

juhtide laiendatud koosseisu koosolekul 

18. ja 19.01 Agne mentorkoolitusel 

30.- 31.01 Getter koolitusel „Õpetaja kui 

suhtleja“ 

Hea sõna ja tänu … 
 

...Mariellele meediakuu ürituste eestvedamise; 

...Getterile Tallinna Kesklinna lasteaedade kogemuskonve-

rentsil töötoa “Teadus on lõbus” juhendamise; 

...kõikidele õpetajatele ja õpetaja abidele lasteaia maketi ja 

looduskalendrite koostamise;  

...Getterile keskkonnaülevaatuse küsimustiku koostamise; 

...Gretele keskkonna-teemalise artikli tõlkimise; 

...Carmenile ja Kärdile rahvusvahelise projekti algatamise; 

...Kärdile Rohelise Kooli blogi pidamise; 

...Evelile suusatundide läbiviimise eest! 

  

 

Alusharidus 100 koolituskonverents  
Alusharidus 100 ürituste raames 17. jaanuaril toimunud Tallinna Kesklinna lasteaedade õpetajate kooli-

tuskonverentsil “Õppida on põnev” jagas oma kogemust ja praktikat ka lasteaia Sipsik õpetaja Getter, kes 

juhendas koos EVT teenituses oleva vabatahtliku Johnnyga tegevust töötoas „Teadus on lõbus“. 

Töötoas rakendati õhinapõhist õpimeetodit, kus tehti läbi kaks erinevat katset, mille tulemusi said osale-

jad oma nutivahendiga pildistada ja filmida. Esimeseks katseks oli "kihisev õun", milles kasutati söögi-

soodat, äädikat ja toiduvärvi ning teiseks katseks oli "pilveke", kus kasutati vett, habemeajamisvahtu ja 

toiduvärvi.  

Eesti 100 - lasteaia Sipsik makett 
Lasteaias Sipsik sai Eesti 100 raames sisseseatud Eestimaa tuba täienduse lasteaia maketi  näol, mis 

valmis kõikide rühmade koostööna looduslikest ja jääkmaterjalidest. Enne maketi valmistamist uuriti 

lasteaia õueala ja elurikkust lähedalt oma silmaga, kõrgemalt ja kaugemalt aga drooni abil. Seejärel asus 

iga rühm oma osa meisterdama: Südamesipsikud valmistasid seiklusraja ja liiklusõppeväljaku, Päikese-

sipsikud meisterdasid mänguväljakud koos atraktsioonidega, Rõõmusipsikud kaardistasid õueala puud, 

põõsad ja taimed, Naerusipsikud ehitasid lasteaia maja ja liivakastid, Mängusipsikud uurisid prügi sor-

teerimist ning meisterdasid prügikastid ja õueõpitoad, Tähesipsikute loodud on piirdeaed ja autoparkla. 


