
Sipsiku väikeste filosoo-

fide mõtteterad 

MIS ON ELU MÕTE?  

SIIS KUI SAAB TEISTE-

LE ELUS ASJADELE TE-

HA HEAD, NÄITEKS 

LOOMADELE, PUUDE-

LE, LILLEDELE, INI-

MESTELE. 

(RICHARD) 

Sipsiku Kuukiri 

10. mail toimus aktiivse liikumise päeva raames Tädu metsas ülemajaline 

kevadmatk “Haavikul on emand ja kuusikul on kuningas”, mille tegevused 

olid seotud Rohelise kooli teemaga “Elurikkus ja loodus” ning “Tervis ja hea-

olu”. 

Tädu metsas tervitasid lapsi karu, hunt, rebane, ja jänes. Eesootava matka-

raja pikkuseks oli viiel vanemal rühmal 2,6 kilomeetrit. Nooremal rühmal 

800 meetrit. 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, sihvakaid kuus-

ki ja tugevaid tammepuid ning ka pisikesi kuuse ja männilapsi. Tegime 

käest kinni hoides ringe ümber suurte kivide ja kuulasime lihtsalt metsa-

vaikust ja ojavulinat enda ümber. Ilus päikesepaisteline kevadilm tegi mat-

karaja läbimise igati nauditavaks. Karuga oli tore köievedu teha ja rebasega  

Suure Tamme küsimustele vastuseid leida. Rajal liikudes panime tähele 

aastaaegadest tulenevaid erinevusi looduses. 

Vahepealsetel pikkadel metsasirgetel tuli 

jälgida õpetajate 

soovitusi raja 

lõbusaks läbimi-

seks. Näiteks 

prooviti unise 

karu kõndi, jul-

ge jänese hoog-

sat hüppamist, 

sõbraliku siili 

sörkjooksu, kiirustava orava kiirkõndi, kavala rebase tagurpidi kõndi ja 

märja kopra madalkõndi. Pärast matkaraja läbimist kogunesid tublid mat-

kajad terviseraja algusesse suurele lõkkeplatsile, kus kõik koos kinnitati 

keha lasteaiast kaasavõetud maitsva lõunasöögiga. 

Oli üks kaunis kevadpäev ja seda metsas veetes astusime jälle sammukese 

loodusele lähemale. 

 

Tervisemeeskonna juht õpetaja Siiri  
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Kolmapäeval, 30. mail toi-

mus Lillepaviljonis pidulik 

vastuvõtt, kus Tallinn tänas    

haridusasutuste juhte õppe-

aasta jooksul tehtud töö eest 

ning tunnustas hariduskon-

kursside võitjaid.  

Tallinna lasteaia Sipsik te-

gemisi tänati tunnustusega  

 

"Haridusuuendus 2018" - 

Lapse päeva disain  

 

Sipsiku kevadmatk “Haavikul on emand ja …” 



Mängusipsikute rada lemmikloomade nädalal 

Sipsiku Kuukiri Lehekülg 2 

Maikuus toimus Mängusipsikute rühmas lemmikloomade nädal. Lapsed said rääkida 

enda kodus olevatest lemmikloomadest või tutvustada endale kalliks saanud looma. 

Lapsed jutustasid erinevatest tegevustest, mis neile meeldib koos loomaga teha, rää-

kisid nende harjumustest ja näitasid rühmakaaslastele pilte. Tuli välja, et Mängusip-

sikute seas on kõige populaarsemaks lemmikloomaks koer. Kodudes on veel ka kass, 

jänes, krabi ja kalad. 

Lisaks käis lastel külas üks eriline lemmikloom- tuhkur. Lapsed said temast rohkem 

teada, teda paitada ja mängida. Tuleb välja, et tuhkrud magavad umbes 14-18 tundi 

päevas ja elavad 7-10 aastat. 

Nad on väga seltsivad ja 

uudishimulikud. Tuhkrud 

söövad liha ja oma krõbinaid 

ning kaaluvad umbes 0,7 g -2 

kg, seejuures isased on suu-

remad  

 

Õpetaja Kärt 

Maikuu eelviimasel päeval võtsid Tähesipsikud ette sõimeaasta viimase õppekäigu. See-

kord viis tee meid trammiga Kadriorgu. Jalutuskäigul ümber tiigi said lapsed teha tut-

vust veelindudega ning vaadata tiigivees ujuvaid kalu. Vaatasime üheskoos üle ka par-

gis kasvavad puud ning kordasime nende nimesid. Lapsed uurisid ka vana päikesekella 

ning pargis olevaid skulptuure. Palju lõbu pakkus mänguväljak, kus tegevust oleks jät-

kunud kasvõi terveks päevaks. Veel meeldis lastele väike purskkaev, millest vee välja 

tassimine tundus põneva missioonina. Lõpetuseks said lapsed proovida leida teed labü-

rindi keskel oleva puuni. Lõunasöögi aeg lähenes ning seadsime taaskord sammud trammipeatuse poole. 

Lõbus päev Kadrioru pargis oli selleks korraks läbi saanud. Ees ootasid uued ja huvitavad tegevused.  

 

Õpetaja Tage 
 

Tähesipsikute rada Kadriorgu 

Päikesesipsikute rada “Puhas õhk” 

9. mail osalesid Päikesesipsikute rühma lapsed keskkonnahariduse õppeprogrammis „Puhas õhk“. Prog-

rammi viis läbi Keskkonnaameti Harju kontori keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristian. Lapsed said 

teadmisi puhta õhu olemusest, sellest mis õhku saastab, miks vajame puhast õhku ning kogemusi praktilise 

tegevuse kaudu. 



Lehekülg 3 Mai 2018 

Sipsiku perepäev Metsanurmel 

Teisipäeval, 29. mail korraldasid õpetaja Grete ja õpetaja Liis lasteaia Sipsik perepäeva Metsanurme-

Üksnurme ajaloo- ja loodusõppe raja lähistel. Rada hõlmas  erinevaid punkte ning igas punktis ootas lapsi ja 

vanemaid ees üks vahva ülesanne. Enne rajale minekut sai iga pere endale kaardi, mille järgi orienteeruda 

ning kus olid kirjas punktide asukohad.  

Esimese punkti ülesandeks oli läbida takistusrada. Teises punktis said osalejad kätt proovida täpsusviskes, 

kolmandas punktis aga arendada loovust, kujundades looduslikest materjalidest teerajale iseennast. Neljan-

da punkti ülesande lahendamiseks pidi mööda rada liikudes leidma kännu, mille peal Sipsik puhkas. Viien-

das punktis oli võimalus lahendada ristsõna ja kuuendas punktis proovida slaalomjooksu puude vahel. Matk-

raja lõpus ootas kõiki lapsi üllatus.  

Kui rada läbitud, oli sobiv aeg kehakinnituseks, milleks sobis hästi väike piknik murul. Meeleolu aitas luua 

muusikaõpetaja Kaisa, kes kutsus nii lapsi kui ka lapsevanemaid laulumänge mängima. Muuhulgas oli väga 

populaarne külakiigel kiikumine. Perepäeval osales 54 väikest Sipsikut oma perega. 

Õpetaja Grete 

Südamesipsikute rühm osales 9. mail Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi poolt pakutavas programmis 

„Pärlijõgi - tuiksoon mere ja metsa vahel”. Programm toimus Pärlijõe ürgorus 

Pudisoo - Maarikoja - Kolga piirkonnas. Programmi eesmärk oli tõsta projektis 

osalejate teadlikkust Lahemaa Rahvuspargi haprast bioloogilisest kooslusest 

Pärlijõe (endine Pudisoo jõgi) näitel. Retkejuht Rauno andis lastele ülevaate 

seal elutsevatest liikidest, võõrliikidest ja erinevatest keskkonnaalastest ohtu-

dest. Viisime läbi uurimuslikke katseid vee temperatuuri, sügavuse ja 

läbipaistvuse kohta ning uurisime jõe kõige haruldasemat ja unikaalsemat ela-

nikku - ebapärlikarpi. Külastasime vanu jõe sööte, mis ei ole enam jõega 

ühenduses,  uurisime kobraste tegevusjälgi  ning saime teada kalade hooajalisest

rändest ja kudemistingimustest. 

Lapsed said juurde uusi teadmisi loodusest, kuulata linnulaulu ja veevulinat, nautida ilusat ilma ning proovi-

le panna oma füüsilist võimekust ja usku iseendasse väga lapsesõbraliku ja seiklushimulise retkejuhi Rauno 

eestvedamisel. 

 

Lastega retkel osalenud õppealajuhataja Ene 

 

 
  

Südamesipsikute rada mere ja metsa vahel 



Sipsiku Kuukiri Lehekülg 4 

Lasteaia Sipsik XV lend 

Südamesipsikute rühm: 
 

ANNA CHRSTIIN AULIK 

LOORE CHRISTELLA AULIK 

SIMONA JÄÄGER 

SAARA MARGARET KAJU 

SELENE KALDE 

THEODOR KARU 

KNUT SAMUEL KIVI 

MONA KIPS 

JOHANNA LIBLIK 

OSKAR NUUT 

IRIS MADLEEN NÕMPER 

SIV OLAFSDOTTIR 

LUKAS PAATSI 

SÄRA LEE RAST 

ADRIAN REINOLT 

ALONDRA - MIA ROHT 

STELLA SOMMER 

KARL ERIK SUSI 

KASPAR TAAVI TALI 

ROBERT TUKK 

CHRISTOFER TÜLL 

LUKAS VAINOLA 

LAUREL VARIKU 

RICHARD VLASSOV 

 

Päikesesipsikute rühm: 
 

FRIIDA NESTOR 

Sipsiku kevadtalgud “Teeme ära!” 

Juubelihõngulise “Teeme ära” raames toimus lasteaia Sip-

sik talgupäev neljapäeval, 3. mail. Juba traditsiooniliseks 

saanud kevadiste talgute raames korrastati üheskoos pere-

dega lasteaia mänguala - vahetati liiv liivakastides, multši-

ti hekialune ja lillepeenrad, koristati õueõpituba ning män-

guasjade kuur. Veendusime jällegi, et ühenduses peitub 

jõud – juba paari tunniga sai kogu lasteaia õueala endale 

särava jume. Talgupäev lõppes ühise piknikuga, kus grilliti 

üheskoos talguvorsti ja kinnitati keha ülimaitsvate piruka-

tega.  Tegutsemist ja rõõmu 

tegutsemisest jätkus nii 

suurtele kui ka väikestele 

Sipsikutele. Suur tänu kõiki-

dele talgulistele, kes leidsid 

aja ja hetke ühiseks toimeta-

miseks.   

 

Direktor Carmen 

 

Teatritelk 2018 

15. mail toimus Tallinna 

Alusharidus 100 raames 

Tallinna Kesklinna piirkon-

na lasteaedade ühine teatri-

festival ja seda juba tradit-

siooniliselt viiendat korda 

lasteaia Sipsik õuealal. Meie 

ühisel  teatrifestivalil on eesmärke rohkem kui üks. Kõiki-

del  väikestel  ja suurtel teatrisõpradel  oli võimalus üles 

astuda nii näitlejana kui ka pealtvaatajana ja ikka selleks, 

et vaadata emotsionaalseid ning rõõmupakkuvaid laste-

etendusi. Lisaks  eeltoodule oli ja on meie kõigi jaoks oluli-

ne anda omapoolne panus ja teha üks väike heategu, anne-

tades etenduste tulu abivajajatele heategevusprogrammi 

"Märka ja aita". Sel aastal oli  teatrifestivalil rekordarv 

osalejaid ja etenduste repertuaar ning žanrid väga mitme-

kesised. Lasteaiast Sipsik võttis festivalist osa Rõõmusip-

sikute rühm etendusega „Miks jänese huul lõhki on?“  

Teatrifestivali laval  esinesid üheteistkümnest  lasteaiast 

ligi 250 last, kelle poolt esitatud etenduste sisuks olid nii 

õpetlikud, kaasajastatud muinasjutud, kui ka  laste ja õpe-

tajate endi poolt omaloominguna valminud näidendid ja 

muusika. Lasteaia Sipsik välisterrassil ülesseatud lava oli 

täis tantsu ja laulu, tegemise rõõmu ning ühetehoid-

mist. Kesklinna Valitsus pakkus igale osalejale jahutavat 

värskendust Premia jäätisega. Aitäh kõigile osalejatele! 

Direktor Carmen 

Õnnitleme! 
 

 

 

 

 

Sünnipäeva puhul: 

 

17.05 - Astrid 

19.05 - Agne 

 

Ülikooli lõpetamise puhul: 

 

Tage 
 


