
Sel aastal pühendas  lasteaed Sipsik ühe nädala teatrile. 

Teatrinädal algas Tähesipsikute rühma 2-3 aastaste laste etendusega 

„Porgandi tõmbamine“, mille sisu oli küll laenatud vene muinasjutust, aga 

kus porgandi maast välja tõmbamiseks ei olnud vaja mitte kõige nõrgema 

hiirekese, vaid tugeva karu jõudu. 

Päikesesipsikute rühma 5-6 aastaste laste 

esituses nägime Eesti autori Andrus Kivirähi 

etendust „Oskar ja asjad“, kuidas ema ja isa 

Oskari vanaema 

juurde puhkama 

viisid ja kuidas 

Oskar igavuse 

peletamiseks as-

jadega rääkima 

hakkas. 

Mängusipsikute rühma 3-4 aastased lapsed 

esitasid lasteaiakaaslastele loo linnupoegade 

õhtust, mis põhines Eno Raua samanimelisel  jutukesel , kus pardi ja va-

rese ema uinutasid oma pojad ööseks maga-

ma, öökulli ema aga äratas oma pojad mängu-

le. 

Rõõmusipsikute rühma 4-5 aastased lapsed 

alustasid kolmapäevast teatrihommikut eesti 

muinasjutul põ-

hineva näidendi-

ga jänese lõhki-

sest mokast.  

Naerusipsikute 

rühma 4-5 aas-

taste laste esitu-

ses nägime, kui-

das Jussike otsis 

Pühapäevamaad. Etendus põhines Silvi 

Väljali raamatul „Jussikese seitse sõpra“. 

 

 

Teatrinädala lõpetasid õpetajad etendusega „Sipsik koksib mune“. Näiden-

di idee autor ja lavastaja oli õpetaja Janet. Osatäitjad olid õpetaja Kärt– 

Sipsik, õpetaja Getter – Anu, õpetaja Loolo – Mart ja Ene – ema.  Lugu 

rääkis Anu ja Mardi ettevalmistustest munapühadeks, Sipsiku uudishi-

must muna koksimise vastu, aususest ja julgusest. 

 

Teatrinädala ürituste eestvedaja õpetaja Janet 

 

Sipsiku Kuukiri 

Sipsik teeb teatrit ja koksib mune 

T a l l i n n a  

L a s t e a e d  S i p s i k  

Nr 97 

Märts 2018 

Sipsiku väikeste filo-

soofide  

mõtteterad 

 

ELUS ON KÕIGE TÄHT-

SAM PEREKOND, SEST 

NEMAD OSTAVAD JU 

SULLE ALATI SÜÜA, 

HOOLITSEVAD SINU 

EEST, KASVATAVAD 

SU ÜLES. 

(PEREKONNA KESKEL 

ON HEA ELU.  

(MARTEL) 
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Tähesipsikud tõid oma rühmaruumi natuke kevadet juurde. Koos õpetaja abiga said meie 

rühma maasikad külvatud. Esimesena oli vaja kohta kuhu muld ja seemned panna. Mõeldes 

keskkonnale kasutasime selleks muna-

karpe. Järgmisena võtsime suurest mul-

lakotist oma uue roosa ja rohelise kühvli-

ga mulda ning täisime sellega kõikide munakarpide au-

gud. Peale seda läks veel põnevamaks. Saime näpud mul-

da lükata. Sõrmega oli vaja teha seemnele auk. Igapäev 

ikka ei saa ju toas mullaga mängida. Maasikal on väga 

väiksed seemned seega õpetaja aitas meil need mulda 

panna ning seejärel saime õrnalt oma näppudega mulla jälle seemne peale lükata. Viimasena võtsime oma 

vahva pisikese kastekannu ning andsime maasikatele juua. Süüa saavad nad ju mulla seest aga juua peame 

neile nüüd igapäev andma. Ootame põnevusega, millal nad oma peakesed mulla seest välja pistavad. 

 

Õpetaja Tage 

Rõõmusipsikute kevadkuu kujunes väga toimekaks. Olenemata sellest, et kalendri järgi saabus kevadkuu, 

valitses väljas pakane. Rõõmusipsikud jätkasid kevadkuu alguses talviste linnukeste abistamist, viies rasva-

palle pargis olevatele kui ka Tädu metsas talvituvatele sulelistele.  Talvine matk Tädu loodusrajale võimal-

das Rõõmusipsikutel vaadelda/uurida meil talvituvate lindude ja loomade talvist toidulauda. Rõõmusipsikud 

märkasid ning tõdesid, et tänu külmale ja lumele on lindude-loomade talvine toidulaud väga napp. Rõõmu-

sipsikutele said talvituvad linnud nii südamelähedaseks, et emakeelepäeva raames valitud eesti kõige kau-

nimaks sõnaks valitigi sõna LINNUKENE. Üheskoos valmis Sipsiku lasteaia kau-

nimatest  sõnadest kevadine luuletus „Kevad”. Märtsikuu üheks elevust tekitava-

maks hetkeks osutus uute digivahenditega ozobot tutvumine, digiraja loomine 

ozobotile ja sellel sõitmine. Ozobotid oma digirajaga osutusid eriti populaarseks 

poiste seas, sest ozobotiga digirajal rallit sõita ja kulli mängida oli hiiglama vahva! 

Seevastu Rõõmusipsikute rühma tüdrukud olid agarad tordimeistrid, sest Sipsiku 

lasteaia sünnipäev vajas tähistamist. Rõõmusipsikute valmistatud tort sai kevadi-

selt kirev ja väga maitsev. Teatrikuu tähistamiseks valisid ja etendasid Rõõmusip-

sikud eesti muinasjutu „Miks jänese huul lõhki on?“.  Etendus oli laste seas elevust tekitav ja menukas, see-

tõttu otsustasid Rõõmusipsikud seda ka  emadele emadepäevaks näidata. 

 

Õpetaja Leila 

Märtsikuu põnevad tegemised  rühmades 

Märtsi alguses viis Mängusipsikute tee kinno Sõprus filmi “Inetu Pardipoeg” vaa-

tama. Tänu Daniel Trenti ema Dagmarile oli meie päralt terve kinosaal ja pärast 

filmi sõime küpsist ja kohukest. Seejärel viidi meid ruumi, kus näidati, kuidas film 

ekraanile jõuab. Saime piiluda kõrgelt väikesest aknast kinosaali, kus olime just 

olnud, ja vaadata mis masinate abil film lõpuks ekraanile jõuab. 

Märtsi lõpus lõppes keskkon-

nakampaania 

“Küünlaümbriste jaht”. Meie 

võtsime sellest osa teist aastat järjest. "Küünlaümbriste 

jaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakam-

paania, mille raames kutsutakse leidma võimalikult 

palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbri-

seid. Alumiinium looduses ei lagune ja kampaania raa-

mes õpetame lastele keskkonnahoiu ja jäätmete sorteerimise olulisust. Lapsed koos vanematega ja õpetajad 

kogusid aasta jooksul tekkinud tühjad teeküünlaümbrised kokku ja sellel aastal kogusime 2899 teeküünla-

ümbrist. 

 

Õpetaja Kärt 
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Ühel pärastlõunal märtsi eelviimasel nädalal märkas üks Naerusipsik aknast, et meie õuealal on kellegi 

jäljed. Veidi järele mõeldes arvas ta, et need on kindlasti jänese omad. Teisedki lapsed tundsid kohe huvi, mis 

huvitavad jäljed need siis ikkagi on. Vaadati erinevatest akendest ja uuriti, kuhu jäljed edasi viivad. Laste 

loovus läks väga elavalt tööle ja iga üks esitas oma loo, kuidas jäljed meie õuealale said. Sellest inspiratsiooni 

saades tuli idee korraldada enne lihavõttepühi lastele munade jaht. Peale teatrinädala viimast etendust 

“Sipsik koksib mune” uuesti rühma saabudes, leidsid lapsed laualt ilusa kevadise korvikese, kus sees oli üks 

muna ja kiri. Kirja lugedes selgus, et lihavõttejänes Juta palub laste abi munade 

otsimisel. Ta oli eelmisel nädalal alustanud munade peitmisega meie õuealale, 

kuid oh õnnetust, lõpuks ei mäletanudki Juta enam, kuhu kõik munad said. Õn-

neks oli ta teinud mõningaid märkmeid munade asukoha kohta. Kirja lõpus oli ka 

vihje, kus võiks asuda esimene muna: “..välisukse juures põõsastes..”, kiiresti rii-

desse ja õue. Esimeses punktist leidsid lapsed muna, tühjade lahtritega tabeli ja 

vihje järgmise muna asukoha kohta. Lapsed said ka teada, et igast punktist leia-

vad nad ühe sõna, millest tuleb siis mõni täht kirjutada lahtritesse. Milline täht 

täpselt ja kuhu lahtrisse kirjutada, seda sai teada vihjest, mida tuli hoolega kuu-

lata. Tegevus oli mitmekülgne. Ühest küljest said lapsed harjutada sõnade hääli-

mist ja hääliku asukoha määramist sõnas, teisest küljest oli terve tegevus laste 

jaoks täis avastusrõõmu ja elevust. Lõpuks tuli kokku üks sõnapaar, mis juhatas 

lapsed viimase muna juurde. Muidugi oli Juta lastele tänutäheks jätnud ka tore-

dad šokolaadimunakesed.  

 

Õpetaja Loolo 

Kevadkuu algus Päikesesipsikute rühma uued sõbrad - Aafrika hiidteod. Hiid-

teod saabusid rühma otse Soome pealinnast Helsinkist, Anni lasteaiast. Kui nad 

sealsest lasteaiast liikuma hakkasid, siis olid karbis ainult munad, kuid meie rüh-

ma jõudes oli üks tigu juba munast välja koorunud. Temale panime nimeks Matka-

sell, tema on viiest teost kõige suurem. Algul olid teod väikses karbikeses, aga 

nüüd elavad suuremas ja avaramas kastis. Kasti põhja panime kookosturvast, mi-

da püüame hoida võimalikult niiskena. Me teame, et mida suurem on tigude elu-

paik, seda suuremaks nad kasvavad. Internetist leidsime ka, et teod kasvavad 

kuus 1-2 sentimeetrit. Aga kasvamiseks vajavad nad toitu. Meie jagame neile enda 

terviseampse. Nende lemmiktoiduks on kurk, õun ja maasikas. Kui rohi õues rohe-

liseks läheb, siis saame neile värskeid võilillelehti ka tuua. Peale söömisele meel-

dib neile ka roomata. Nüüd, kus nad on juba pisut suuremad ja kojad kõvemad, 

saame neid ka oma kätte võtta. Varsti loodame nendega tigude võidujooksu teha ja 

õue roomama viia. Kuna teod naudivad ka vihma, siis oleme nad paaril korral ka „ 

duši” alla viinud. Vahel kui piserdame pritsiga turvast oleme ka tigusid pritsinud. 

See meeldib neile väga, siis tulevad nad oma kojast välja ja hakkavad maailma 

uudistama. Elu lemmikloomaga on vahva, põnev ja alati valmistavad rõõmu ning toovad meie suule laia nae-

ratuse. 

 

Õpetaja Agne 

Märtsikuu põnevad tegemised  rühmades 

Märtsi alguses tuli lasteaeda suusabuss. Sel toredal päeval õppisid Südamesipsikud oma energiat suusata-

mise algoskuse omandamisel rakendama. Suurt energiahulka läks vaja ka suusajalgpalli ja kulli mängimisel. 

Osalesime ka Tallinna kesklinna lasteaedade talvisel spordipäeval. Spordisaalis oli 10 erinevat punkti. Rää-

giti hammaste tervisest, sai hüpata kaugust ja joosta tõkkejooksu, politsei rääkis, kuidas turvaliselt liigelda. 

Pildile õnnestus püüda ka Gerd Kanter. Theodori ema abiga õnnestus käia ETV majade ja seal tehtava tööga 

tutvumas. Vaatasime, kuidas valmib saade „Hommik Anuga”, saime harjutada teleoperaatori tööd, külastada 

kostüümiladu ja harjutada saatejuhi rolli. Ei saa märkimata jätta sedagi, et märtsis alustasime Eestis ja  
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mujal maailmas leiduvate  maavarade uurimisega. Lapsed said teada, millest on tekkinud põlevkivi ja mida 

põlevkivist toota saab. Muidugi elektrit. Oskari abiga said selgeks nii mõnedki välismaist päritolu poolvääris-

kivid-  roosa kvarts, ametüst, lasuriit, hematiit, jaspis ja püriit. Briljantide ja teemantide mänguks valmista-

sime ka ise jääst vääriskive.   
 
Õpetaja Anne 

 
 
 

Märtsikuu põnevad tegemised  rühmades jätkuvad ... 

Emakeele kaunis kõla 
14. märtsil viidi lasteaia Sipsik sünnipäevanädala ja Rohelise kooli teema Globaalne kodakondsus raames 

läbi ülelasteaialine emakeelepäev. 

Emakeelepäevale eelneval nädalal kuulutati lasteaias välja ilusa sõna konkurss, kus iga rühm  valis nende 

arvates  kõige ilusama sõna. Kokku saadi kuus sõna: linnukene, lumi, tore, emme, nunnu ja kell.  

Neid sõnu kasutades koostas iga rühm luuletuse, mille esitas emakeelehommikul oma lasteaiakaaslastele. 

Tähesipsikud esitasid luuletuse „Vestlus kellast“, Mängusipsikud luuletuse „Lumi“, Rõõmusipsikud luuletu-

se „Kevad“, Naerusipsikud kirjutasid ja esitasid luuletuse „Tere päevast, kevad!“, Päikesesipsikud „Imeline 

kevade algus“ ja Südamesipsikud „Kevad südames“. Kuue rühma ilusamast sõnast valiti ka lasteaia  kõige 

ilusam sõna. Sipsiku kõige ilusam sõna 2018 on EMME. 

 

Emakeelepäeva ürituste eestvedaja õpetaja Kärt  

Teemapäev Sipsikus 

13. märtsil viidi lasteaia Sipsik sünnipäevanädala raames läbi  ülelasteaialine teemapäev, kus lapsed said 

oma valikul tegutseda nutivahenditega erinevas töötoas erinevate õpetajate juhendamisel, oli  tore ja huvi-

tav päev. Õpetaja Agne õpetas, kuidas BeeBot sünnipäevatorti teeb; õpetajad Loolo ja Getter juhendasid, 

kuidas BluBot nutikat sünnipäevakaarti joonistab; õpetajad Siiri ja Leila tutvustasid, kuidas OzoBot nutira-

jal liikuma panna; õpetaja Tage juhendas tahvelarvuti toel tähejahti ja õpetaja Grete tuvastas Smart tahvli 

abil kes on Sipsik. 

Sipsik teeb sporti 
Lasteaia Sipsik sünnipäevanädala ja Rohelise kooli teema Tervis ja heaolu raames viidi märtsis läbi ülelas-

teaialine spordipäev „Sipsiku 100 tiiru“. 

Lapsed liikusid rühmade kaupa erinevate metsloomade kõndi, jooksu või hüppeid matkides lasteaia siseter-

viserajal. Kõigepealt oli vaja proovile panna oma nutioskus, et QR-koodiga üles leida erinevate loomade jäl-

jed. Lapsed jätsid meelde, milline on siili, orava, jänese, karu, kopra ja rebase jälg. Seejärel asuti mööda 

rajatähiseid liikuma, orienteerudes läbi kogu lasteaia. Lapsed said end sportlikult pingutada, sest põnev oli 

liikuda edaspidi ja tagurpidi, trepist üles ja alla, kõndida piiratud pinnal, hüpata kahel ja ühel jalal, hüpata 

keksu ja orienteeruda erinevates ruumides. Lõpetuseks said kõik lapsed oma liikumiskalendrisse ühe 

kleepsu. 

 

Spordipäeva korraldaja liikumisõpetaja Eveli 
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Hea sõna ja tänu … 
… Kärdile Sipsiku sünnipäeva-

nädala ürituste eestvedamise; 

… Janetile teatrinädala üritus-

te eestvedamise; 

… kõikidele õpetajatele ja õpe-

taja abidele Sipsiku teemapäe-

val nutikate tegevuste läbivii-

mise eest! 

Palju õnne sünnipäevaks, armas Sipsik! 

Kes, kus, millal, mida … 
 

1.03 Carmen ja Ene juhtide nõupidamisel TTG-s 

2.03 Getter, Agne, Carmen ja Ene TLÜ koolituspäeval Soome 

lasteaedades 

7.03 infotund/nutitund lasteaia Sipsik õpetajatele Kullatera 

lasteaias – Magdaleena 11 

9.03 Leila Vaikuseminutite koolitusel 

9.03 kell 14.00 infotund õpetaja abidele 

14.03 pedagoogiline nõupidamine 

21.03 kell 10.00 õppepäev Rännaku lasteaias 

 

Sipsik tähistas oma 14. sünnipäeva läbi kogu nädala, kus iga päev oli põnev. 

Esmaspäev oli teatripäev, kui mindi kogu lasteaiaga Vene Teatrisse vaatama Rakvere Teatri  etendust 

„Timbu-Limbu“. 

Teisipäev oli teemapäev, kui lapsed said oma valikul tegutseda nutivahenditega erinevas töötoas erinevate 

õpetajate juhendamisel. Õpetaja Agne Ruben õpetas, kuidas BeeBot sünnipäevatorti teeb; õpetajad Loolo 

Treial ja Getter Saaroja juhendasid, kuidas BluBot nutikat sünnipäevakaarti joonistab; õpetajad Siiri Pentus 

ja Leila Toit tutvustasid, kuidas OzoBot nutirajal liikuma panna; õpetaja Tage Kosk juhendas tahvelarvuti 

toel tähejahti ja õpetaja Grete Kuuda tuvastas Smart tahvli abil, kes on Sipsik. 

Kolmapäev oli emakeelepäev, kui iga rühm valis nende arvates kõige ilusama sõna. Kokku saadi kuus sõna: 

linnukene, lumi, tore, emme, nunnu ja kell.  Neid sõnu kasutades koostas iga rühm luuletuse, mille esitas 

emakeelehommikul oma lasteaiakaaslastele. Tähesipsikud esitasid luuletuse „Vestlus kellast“, Mängusipsi-

kud luuletuse „Lumi“, Rõõmusipsikud luuletuse „Kevad“, Naerusipsikud kirjutasid ja esitasid luuletuse „Tere 

päevast, kevad!“, Päikesesipsikud „Imeline kevade algus“ ja Südamesipsikud „Kevad südames“. Kuue rühma 

ilusamast sõnast valiti ka lasteaia  kõige ilusam sõna.  Lasteaia Sipsik kõige ilusam sõna 2018 on EMME. 

Neljapäev oli spordipäev, kui lapsed liikusid lasteaia siseterviserajal  erinevate metsloomade kõndi, jooksu 

või hüppeid matkides. Kõigepealt oli vaja proovile panna oma nutioskus, et QR-koodiga üles leida erinevate 

loomade jäljed. Lapsed jätsid meelde, milline on siili, orava, jänese, karu, kopra ja rebase jälg. Seejärel asuti 

mööda rajatähiseid liikuma, orienteerudes läbi kogu lasteaia. Lapsed said end sportlikult pingutada, sest põ-

nev oli liikuda edaspidi ja tagurpidi, trepist üles ja alla, kõndida piiratud pinnal, hüpata kahel ja ühel jalal, 

hüpata keksu ja orienteeruda erinevates ruumides. Lõpetuseks said kõik lapsed oma liikumiskalendrisse ühe 

kleepsu. 

Reede oli kokanduspäev, kui kõikides rühmades valmistasid lapsed Sipsikule omanäolised ja isuäratavad 

küpsisetordid. Tordi kaunistamisel lähtuti Sipsiku ja Eesti Vabariik 100 teemast. Seetõttu olid tordid, mida 

õhtul ka lastevanematega jagati, sini-must-valged.  

Õhtupoolse sünnipäevapeo juhatasid sisse õpetajad Kärt, Loolo ja Kaisa, kes esitasid lastele omaloomingulise 

lühinäidendi "Sipsiku sünnipäev".  Ja oligi käes õnnitluste aeg. Sipsik sai ka sel aastal lastelt ja lastevane-

matelt palju uusi pühendusega raamatuid. Õnnitlejate seas oli ka Tallinna Kesklinna Valitsus, kes kinkis 

Sipsikule uuendusliku õue vermikompostri, mis on väärt abimees biojäätmete taaskasutamisel ja vihmaussi-

kasvandusena töötamisel. 
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Aasta Anu 2018 - õpetaja Agne Ruben  

Aasta Anu 2018 - õpetaja abi Eige Luik 

Lend Kuule 2018 - õpetaja Kärt Tagel 

Aasta Päästerõngas 2018 - Margit Lehtlaan 

Sajajalgse Samm 2018 - Astrid Lapmaa 

 

Kõnd Katusel 2018 - Naerusipsikute rühma meeskond 

 

Kõnd Katusel 2018 eripreemiad: 

Rõõmusipsikute rühma meeskond - Sipsiku väärtusest SALLIVUS 

lähtumine 

Päikesesipsikute rühma meeskond - väärtusest SÕBRALIKKUS 

lähtumine 

Südamesipsikute rühma meeskond -  väärtusest PÜHENDUMINE 

lähtumine 

Mängusipsikute rühma meeskond - väärtusest INSPIRATSIOON 

lähtumine 

Tähesipsikute rühma meeskond - väärtusest KOOSTÖÖ  

lähtumine 

 

 

Õnnitlused sünnipäevanädalal jagatud tiitlite puhul: 


