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Südamesipsikute ja Päikesesipsikute vastlapäeva trall toimus sel aastal 

Eesti Vabaõhumuuseumis. Kelgud kaenlas seadsime ühiselt sammud meid 

ootava bussi poole, et sõit saaks alata. Muuseumi väravas ootas meid imeli-

ne Einike, kes rõõmuga rääkis meile vanadest vastlakommetest, mängu-

dest, toitudes ning muust olulisest, mis selle päevaga kaasas on käinud. 

Lisaks rõõmustas kõiki lapsi ka saanisõit. Esimene peatus muuseumis toi-

mus kelgumäel, mis laste rõõmuks oli kenasti hüppesse sõidetud. Silmad 

säramas lasid kõik pikad liud ning kindlustasid omale selleks aastaks pi-

kad linad. Tiigilt avastatud jääkarusell ei jäänud samuti nukralt ootama, 

vaid hullus laste koorma all. Kellelgi ei hakanud igav ning keegi ei nukrut-

senud nurgas. Viimne kui üks nautis kelgumäel viibimist. Kirsiks tordil 

istus kelgule ka meie õpetaja Ene, kes samuti sel aastal linade pikkuse 

pärast muretsema ei pea. Nagu värske õhk ikka, hakkas ka sel korral õige 

pea tühi kõht endast märku andma ning sammud tuli seada Kolu Kõrtsi 

suunas. Seal ootasid meid hernesupp, vastlakukkel ja taimetee. Supp mait-

ses imeline. Kukkel oli õhuline ja parajalt magus, tee mõnusalt soojendav. 

Uued teadmised kõrvade vahel, kõht korralikult head ja paremat täis sead-

sime oma sammud tagasi lasteaia poole. Lapsed, kelle pead, mis kohale 

jõudes patja puutusid, uinusid kohe. Hinge 

valdas mõnus meelerahu.  

Lasteaias Sipsik praktikat sooritanud Loviisa  

 

Palju õnne, armas Eesti! 
 

 

Eesti Vabariigi 100 aastapäeva tähistamine lasteaias Sipsik algas juba 23.veebruari varahommikul, mil 

me kogunesime päikesetõusul kell 7.35 Pika Hermanni torni juurde  lipu heiskamist vaatama. Päev jät-

kus suursündmuse ettevalmistustega: valmistati tikuvõileibu, küpsetati muhvineid ja üllatati muu suu-

pärasega. Seejärel olid kõik oodatud koolieelikute rühma poolt korraldatud  nn 

„Presidendi vastuvõtule“. Vastuvõtt algas kätlemistseremooniaga, jätkus piduliku 

kontsert-aktuse, lasteaiapere ühise lõuna ja meelelahutusliku osaga. Kogesime taas 

ühiselt ülevat tunnet ja meeleolu.  
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Mängusipsikute tegemised küünlakuul  
Veebruarikuus jätkasime eelmisel kuul alustatud tervise teemat. Kui eelmisel kuul rääki-

sime hammaste tervisest, siis veebruarikuus tutvusime toidupüramiidiga, rääkisime hü-

gieenist, riietumisest, liikumisest ja võimlemisest silmade tervisest ning vitamiinidest. 

Toidupüramiidiga tutvudes arutasime, missuguseid toite/jooke peaks tarbima rohkem ja 

mida vähem. Samuti rääkisime, mida tähendab, et toit peaks olema 

mitmekesine. Teema jätkuks valmistasime ise oma toidupüramiidi 

kleepides erinevate toitude ja jookide pilte õigele kohale püramiidis 

vastavalt sellele, kas seda toitu/jooki peaks tarbima pigem rohkem või 

vähem. 

Silmade tervise teemat käsitledes arutasime,  miks on nägemine tähtis ja kuidas silmi hoi-

da. Sellega seoses tegime ka kunstitöös silmasid, milleks kasutasime sidruni- ja laim trük-

ki ning viltpliiatseid. 

Vitamiinidest rääkides 

arutasime, millised 

marjad on kasulikud ja miks. Õpetajal oli 

kaasas kott ning lapsed arvasid õpetaja 

seletuse peale, mis seal võiks olla. Purki-

des oli mesi ja kuivatatud piparmündile-

hed, karbis värske piparmünt ja lisaks 

veel ingver. Lapsed nuusutasid ja maitse-

sid kõiki asju. Seejärel tegime piparmün-

di teed, kuhu panime mett ja soovi korral 

said lapsed panna tee sisse ka ingveri tü-

ki. Lapsed jälgisid hoolega, mis sai kuivatatud piparmündist vette pannes, samuti teavad nad, et piparmünt, 

mesi ja ingver on kasulikud. 

Tähesipsikute tegemised küünlakuul  
Sipsiku lasteaia kõige pisemad kutsusid sõbrapäeva puhul emmed, issid ja vanaemad seltsi ja läksid ühes-

koos NUKU muuseumisse loomade kodusid otsima. Kõi-

gepealt sai iga laps panna oma lille kasvama ja aidata 

mesimummil lillele lennata, et sealt head ja paremat 

lillenektarit süüa. 

Seejärel leidsid 

lapsed talveunest 

väsinud karumõm-

mid, kes olid oma 

koopast jalutama 

läinud. Tähesipsi-

kud aitasid unised 

karumõmmid koopasse tagasi. Suurest värvilisest televiisorist saime 

vaadata erinevaid multifilme ja seal nägime ühte hästi pika londiga 

elevanti, kes lastele väga meel- dis. Veel kohtasime väikest koera, kel-

lele iga laps sai kuudi ehitada. Lapsed katsid ka uhke sünnipäeva 

laua ja laulsid iseendale juba ammu selgeks saanud sünnipäeva laulu. Kingituseks sai iga laps Klaabu raa-

matu. Lõpuks vaatasime kus tuul, tuli ja vesi elavad ning saime mängida ka liivaga. 

Järgmisel päeval rääkisid lapsed, et kõige rohkem meeldisid neile kuldkalad, keda me koridoris pikalt imet-

lesime ja televiisorist nähtud vahvad multifilmid. Samuti meeldis lastele, et seal oli nii palju nukke ja män-

guasju. Tähesipsikud arvasid, et võiksime kunagi veel sinna minna. Õpetajad olid sellega nõus. 
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Päikesesipsikute tegemised küünlakuul 
Sõbrakuu veebruar on küll lühike, aga selle eest sündmusi täis. Kõige 

paremad hetked on ikka need, mis veedame üheskoos oma sõpradega.  

Sõbrapäevaks hakkasime ettevalmistusi tegema juba päev varem, 

kui meisterdasime kaarte. Samuti hakkasime täitma purgikest, kuhu 

kogusime ilusad mõtted ja soovid oma sõpradele, millest sai kokku 

sõprusehoidis. Sõbrapäeva hommik algas osadele ujuma minemisega. 

Lapsed, kes sellel päeval ujuma ei läinud küpsetasid üheskoos õpeta-

ja Margitiga teistele kaaslastele šokolaadikeeksi. Enne lõunaund on meil kombeks 

pisut mängida „Padjaklubi” - nimelt lapsed istuvad oma voodites ning jutustavad, 

arutlevad erinevatel teemadel. Vahel on nendeks selle või järgnevate päevade tege-

mised, sündmused või lihtsalt huvitavad mõtted. Aga üks on kindel, et kõik need tee-

mad on olulised meile kõigile!  Sõbrapäeval arutlesime muidugi sõprusest, sõpradest, 

hoolimisest, armastusest.  

Pärast magamist katsime ühe pika ühise laua, süütasime küünlad ja maiustasime šokolaadikeeksi, kiivi ja 

õuntega. Muidugi jagasime ka üksteisele sõbrapäeva kaarte. Pärast ühist söömist mängisime seltskonnamän-

ge, tantsisime, lobisesime ja naersime.  Hoolime, hoiame, armastame oma sõpru ja lähedasi! 

Naerusipsikute tegemised küünlakuul 
Veebruari kuus tegelesid Naerusipsikud edasi elektri uurimise projektiga. 

Üheskoos uuriti kuidas jõuab elekter meie kodudesse ja lasteaeda. Lisaks uuriti 

lähemalt arvutit, millised on selle osad ja mõeldi välja, kuidas saaksime teha 

oma sülearvutid rühmaruumi mängimiseks. Selle tulemusena said lapsed rüh-

maruumi üles seada uue tegevuskeskuse “Politseijaoskond”.  

Veel tähistasid Naerusipsikud veebruaris mitmeid tähtpäevi. Näiteks käidi 

vastlapäeva tähistamas Kalevi Spordihalli juures oleval kelgumäel, kus iga laps 

sai proovida õiget vastlaliugu. Veel tähistati rühmas sõbrapäeva, kus lapsed said enda meisterdatud fotoseina 

juures kaaslasega pilti teha, üksteisele kaarte joonistada ja teineteist tunnustada. Viimase üritusena toimus 

EV100 tähistamine terve lasteaiaga. Pidulikul üritusel said lapsed osaleda presidendi vastuvõtul, kuulata 

kontserti, osaleda põnevates mängudes, süüa pidusööki ja pidada pidu. Terve üritus toimus avatud õpiruumi 

metoodikal, kus lapsed said ise valida, mida nad teha soovivad. Alustasime ka Persona Doll`s metoodikaga ja 

rühma külastas mitmel korral meie uus sõber Mart. Mart on poiss, kes käib samamoodi lasteaias, kuid vahel 

juhtuvad ka temal kaaslastega arusaamatused, mis lapsel tuju alla viivad. Naerusipsikud on Mardile toeks 

tema murede ja rõõmude kuulamisel, probleemide lahenduste pakkumisel ja lihtsal heaks sõbraks olemisel. 

Südamesipsikute tegemised küünlakuul 
Veebruarikuus tähistasime Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Vestlesime lastega Eesti rahvussümbolitest 

(rahvuslill, rahvuslind, lipp ja vapp). Meisterdasime Eesti lippe. Lipualused 

valmisid savist. Lapsed olid väga loovad ning savist vooliti number 100, lilli 

jne. Lipud valmisid kangast ning lapsed värvisid neid akrüülvärvidega sini-

must-valgeks. Lipp liimiti varda külge. Lisaks lippudele kirjutasime lastega, 

miks on Eestis hea elada. Christofer: „Eestis on hea elada, sest siin ei ole 

mürgiseid madusid”, Knut 

Samuel: „Eestis on hea ela-

da, sest siin ei ole vulkaa-

ne.” Samuti tutvusime va-

litsuse ja riigikogu liikmetega ning uurisime, millega nad 

tegelevad. Seejärel sai iga laps loosiga presidendi vastuvõtul 

näideldava valitsuse liikme. 23.02 hommikul kohtusime pal-

jude laste ning vanematega lipu heiskamise tseremoonial 

Pika Hermani torni juures. Lasteaeda saabudes aitasid lap-

sed rõõmuga valmistada suupisteid presidendi vastuvõtuks. 

Pidulikul aktusel toimus presidendi vastuvõtt ja kätlemine. Lõpetuseks on Kaspar Taavi öelnud, et Eestis on 

hea elada, sest siin on rahu! 
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Hea sõna ja tänu … 
… Margitile sõbrapäeva leivateo; 

… Annele, Mariellele ja Kaisale Eesti Vabariigi aktuse 

ja vastuvõtu korraldamise; 

… Carmenile Eesti 100 piduliku lõunasöögi korraldami-

se; 

… Evelile suusabussi tellimise eest! 

Tervisetera 
 

Veebruaris maha sadanud ilus paks lumi tegi laste 

tuju rõõmsaks ja mis oleks veel lõbusam ning ter-

vislikum kui õues värskes õhus mürada. Valmis sai 

meisterdatud mitu lumememme, maha sai peetud 

lumesõjad, kelgumäel sai kelgutada ja ka suusata-

mist sai iga laps proovida. Samuti toimusid ka lii-

kumistunnid sel kuul õues, et ikka rohkem talve-

spordi mõnusid nautida. 

Veebruaris oli ka vastlapäev ja sel päeval said lap-

sed vastlaliugu lasta ja muidugi ka vastlakukkleid 

süüa. 

Selleks, et ikka rohkem ja rohkem tervislikud olla 

said väikesed Sipsikud ka erinevatel õppekäikudel 

käia. Tähesipsikud võtsid ette jalutuskäigu NUKU 

muuseumisse, Südame- ja Päikesesipsikud käisid 

vastlapäeva tähistamas Rocca al Mare vabaõhu-

muuseumis ja Naerusipsikud kelgutasid Kalevi 

spordihalli kõrval. Kuid lisaks õues olemisele sai 

tervisest ka räägitud ja erinevaid katseid tehtud, 

näiteks Mängusipsikud panid saiaviilud kotikese 

sisse seisma, et vaadata kuidas bakterid levivad. 

Varajased ärkajad kogunesid koos Sipsiku persona-

liga 23. veebruari päikesetõusul Pika Hermanni 

torni juurde, et vaadata kuidas hümni saatel lipp 

torni tippu heisatakse. Värske hommikune jalutus-

käik on tervislik! 

 

Tervisemeeskonna liige õpetaja Janet 

Särav ja tervislik EV 100 
 

Carmen ja Ene tähistasid Eesti Vabariigi sünnipäeva 

elamusretkel Paunkülas, kus meid tervitasid imeliselt 

särav päike, sätendav valge lumi ja parasjagu krõbedad 

miinuskraadid – looduski oli end pidupäevaks ehte löö-

nud. 

100. sünnipäeva oli meiega koos nautima tulnud 170 

matkalist. Enne retke algust tehti ühine EV100 pilt, et 

siis kolmes grupis Paunküla maastikukaitseala ja seal-

set raba uudistada. Tõusu- ja langusmeetreid jäi rajale 

omajagu. Kohati võis lausa tekkida tunne, et oleme sat-

tunud hoopiski Lõuna-Eestisse. Raba oli mõnusalt lõh-

nav ja paksu lumevaiba alt paistsid silma mustikavar-

red ja sookail. Omaette vaatamisväärsuseks olid aga 

valged tühjad väljad metsatukkade vahel – talvised jär-

ved, mis pakkusid nii silmailu kui ka lustimisrõõmu. 

Paunküla maatikukaitseala järvedest nägime ära Suur-

Kaksjärve, Väike-Kaksjärve, Lindjärve, Punamäe järve 

ja Rahkjärve. Külmad ilmad 

olid järved kaanetanud piisa-

valt paksu jääga, et järvedel 

kogu matkaseltskonnaga lii-

kuda. Natukene närvikõdi 

pakkus ootamatu jääpragin, 

aga järvedelt said kõik kuiva 

jalaga üle. Eesmärgiks oli 

seatud kõik 9 järve üle vaa-

data, mis sai ka edukalt teh-

tud! Looduses läbiti umbes 12,5 kilomeetrine rada, mil-

leks kulus aega umbes nelja tunni jagu. Talvevõlumaal 

kogusid retkelised Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks 

kokku 2125 elamuskilomeetrit. Välja lubatud parima 

kostüümi auhind läks taaskord Enele ja Carmenile. Mi-

dagi pole teha – juba teist aastat järjest on meie sini-

must-valged kostüümid parimad. Auhinnaks saame 

kaasa lüüa järgmisel talvisel elamusretkel. 
 

Ajalehe toimetaja: Ene  

Millal, kes, kus, mida 
5.02 Kärt mentorkoolitusel 

6.02 külastavad lasteaeda Järveotsa lasteaia õpeta-

jad   

6.02 kell 16.30 hoolekogu koosolek 

8.02 tutvuvad õpi- ja kasvukeskkonnaga TÜ alus-

hariduse pedagoogi eriala tsükliõppe üliõpilased 

8.-9.02 Carmen Pärnus haridusjuhtide aastakonve-

rentsil 

8.-9.02 Getter mentorkoolitusel 

8.02 Ene rohelise kooli infotunnis „Liikuvus ja 

transport“ 

13.02 kell 13.15 supervisioon õpetajatele 

20.-21.02 Kärt mentorkoolitusel 

27.02 Carmen koolitusel „Personalijuhtimine hari-

dusasutuses“ 

Õnnitleme! 
Carmen - 11.03 

Alja - 21.03 

Eveli - 26.03 


