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Nutikuu - uudne ja väljakutseid pakkuv aeg
Anni Veski
„Nutikuu Tallinnas“ on juba tra-

ja äppidega ning asus katsetama.

Õpetajad saatsid lastele toreda-

ditsiooniks saanud nutikate te-

Juba peagi saabus vanematele ja

te äppide abil humoorikaid video-

gemiste kuu, kus haridusasutu-

töökaaslastele

virtuaalse

tervitusi, et lastel püsiks eriolu-

sed korraldavad hulgaliselt nuti-

muusikategevuse link, kus muusi-

korras ikka lõbus naeratus suul.

kaid üritusi ja tegevusi nii asu-

kaõpetaja oli oma põnevate tegevus-

Tehti katsete videosid – lapsed

tusesiseselt, kui ka väljaspool.

tega

oota-

said teada, miks tuleb käsi pesta,

Mida põnevat toimus sellel aas-

mas. Algus sai tehtud ning sellest

luua vett täis klaasidega ja lusi-

tal Tallinna Liivalossi Lasteaias?

said julgust teisedki. Rühmamees-

katega muusikat, teha koduste

Sellel aastal jõudis nutikuu Liiva-

konnad lõimisid oma oskused, jaga-

vahenditega „Vesivile“ jpm. Valmi-

lossi

sid omavahel kogemusi, katsetasid,

sid muinasjutuvideod, kus õpeta-

eriolukord riigis lõi selleks vaja-

pidasid

õppisid

jad lugesid lastele ilmekalt ette

duse juba märtsi keskel. Kogu las-

tundma uusi keskkondi ning selle

põnevaid lugusid ning esitasid loo

teaia pere asus nutikalt õppima ja

tulemusena valmisid lastele põnevad

sisu kohta küsimus, mida lapsed

õpetama. Kontaktõppest sai dis-

ja harivad e-õppe tegevused.

said kodus koos vanematega

Lasteaeda

varem,

kuna

ekraani

meilile

taga

lapsi

veebikoosolekuid,

tantsõpe ning lasteaed kohanes
kiiresti ümber nii õppetöös kui ka
igapäevaelus. Mindi üle e-õppele.
Väljakutse oli uudne ja põnev kõigile. Tore oli välja tulla mugavustsoonist ja katsetada midagi
täiesti uut.
Esimesena

üllatas

meid

muusi-

kaõpetaja, kes haaras „härjal sarvist“ ning võttis endale eesmärgiks õppida selgeks uue oskuse –
videode tegemise. Selleks tutvus
ta erinevate veebikeskkondadega

VIRTUAALNE MUUSIKATEGEVUS

arutleda. Samuti valmisid kokandusvideod, kus isad ja lapsed said
emadele üllatuseks muffineid ja
küpsisetorti valmistada. Lasteni
jõudis

õpetajatelt

meisterdusvideosid,

hulgaliselt
et

kodus

ikka käte osavust harjutada ja
pühadeks ilusaid kingitusi valmistada. Rühmameeskonnad ei unustanud ära ka oma sünnipäevalapsi

PÄIKESEJÄNKUDE MEISTERDUSVIDEO

õpetajatele

oma

ABILISED KÖÖGIS

õppetegevuste

koha videosid, pilte ja kirju. Kes
tantsis, laulis,

meisterdas, käis

loodust uurimas, tegi katseid, arvutas toiduainetega, tegi lusikatest
rütmipilli, tutvustas oma hobisid
või saatis läbi õpetaja teistele las-

EMADEPÄEVA NÄOHOOLDUS

tele sõnumi, kui väga ta oma sõpru
igatseb.
Vaatamata sellele, et üritusi ja
kogunemisi ei ole olnud võimalik
teha,

soovis

Liivalossi

personal

SIPSIKUTE ÕPETAJATE ÕNNITLUSVIDEO

emadepäeval kõiki emasid meeles

– hommikul ootas last videoõnnit-

vitus emadele, mille valmimisse pa-

pidada. Üheskoos valmis videoter-

lus sünnipäevalaulu ja õnnesoovi-

nustas kogu personal.

dega. Lisaks videodele valmistati

Tallinna Liivalossi Lasteaed tänab

erinevates keskkondades teemakohaseid õppemänge (memoriin,
numbrimängud,

sõnamängud,

aarete jaht, pusled, arvutamismängud jpm). Valmis hulgaliselt
õppematerjale.

kõiki peresid, et olete aidanud kaasa viiruse tõkestamisele ja püsinud
kodus. Võtnud soojalt vastu õpetajate poolt uudse õppimisviisi ja julgustanud neid hea sõnaga veelgi
enam uusi lahendusi katsetama.

Vanematega suhtlemiseks kasu-

Oleme väga uhked oma õpetajate

tasid õpetajad erinevaid veebika-

üle. Samuti oleme väga tänulikud

LEPATRIINUDE LÕBUS
VÕILEIB

õpetaja abidele, kes on näinud
palju vaeva ja hoolitsenud selle
eest, et lastel oleks lasteaias
mängimiseks viirusevaba ja puhas keskkond.
Olge hoitud, igatseme teid!

naleid. Tunti huvi, kuidas on peredel kodus läinud ja kuidas õpetajad saaksid veelgi enam abiks
olla, millised tegevused kodus
olemist lihtsustaksid. Tagasiside
e-õppe tegevuste kohta, vanemate ja laste poolt, on olnud väga
positiivne.
Lapsed saatsid vanemate abiga
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KALAMEES NAUDIB ILMA

MÜRAKARUDE LIHAVÕTETE
MEISTERDUSVIDEO

TERAKESTE TEGEMISED

Mürakarude tegemised distantsõppel
Kadi Seeme
Eriolukorra ajal on ka Mürakaru-

• Jooni tabel (või kasuta õpe-

Samuti saatsid lapsevanemad mõ-

lastele

taja valmistatud tabelit) ja

ningaid pilte, kuidas neil läheb ja

ELIISi keskonda erinevaid tege-

kirjuta üles valitud kategoo-

millega tegelevad.

vusi – töölehti, katseid, kokan-

ria nimi.

de

õpetajad

saatnud

dust, mänge nii perega koos tegemiseks kui ka online

vahendu-

sel. Samuti oleme filminud ka
erinevaid tegevusi, mida lapsed
on saanud vanemate abiga koos

teha.

• Las laps kirjutab nii palju
kategooriaga

seotud

asju

tabelisse kui teab (las proovib kirjutada ise nii kuidas
tuleb).
Õpetaja

Sofia veetis aega Lahemaal, kus
õppimine käib läbi praktika, Nt.
Matemaatika - hommikul on neli
luike merel, praegu on 1, mitu ära
lendas? :) Gleb harjutab usinalt
Eesti keelt ning teeb erinevaid

Kadi

valmistatud

alused mänguks:

ülesandeid. Hanna tutvub ümbritsva loodusega ja jälgis orava
tegemisi. Heleni aias redutavad
ka metstuvid. Raigo rallib ringi
ATV-ga. Herta saatis tervitusi
Mõnuverest, mis asub Kakerdaja
raba ääres. „Päevad

läbi

õues

mängimine väsitab õhtuks väga
ära, ümbruskonna metsad on läbi
matkatud. Söögiisu on hea, meel
rõõmus, ilm on suurepärane. Ehi-

tatud sai puust juppidest loss,
mida tahab kõigiga jagada... AhNäiteks

munadepüha

nädalal

jaa ja sookured on kohal ja laula-

saatsime 3 meisterdamisvideot,

vad. Olge terved!”

kus kasutasime erinevaid värvi-

Mürakaru meeskond tervitab Lii-

mismeetodeid, kleepetööna val-

valossi peret ja loodab, et varsti

misid tibu, jänes ja munahoidja

olukord normaliseerub.

pere.
Palusime vanematel saata tervitusvideosid, et laste näod ei
ununeks ja Briti videost kasvas
välja järgmise nädala tegevus
rühmakaaslastele,

milleks

oli

vaja:
• Vali välja 3-6 kategooriat (nt.
linnud, loomad, putukad, puud,
lilled, multifilmid, maad, linnad,

LAPSED HARJUTASID
ARVUTAMIST

Olge terved
ja kohtume
varsti!

automargid, sõiduvahendid, Atähega algavad asjad jne).
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Lepatriinud muutuvad roheliseks ehk
“Küünlaümbriseid ei viska prügikasti”
Liina Kukk

Lepatriinude rühm ja Liivalossi Lasteaed said
endale rohelise kaaslase, Rapala AS’i Pärnus, kes
samuti koos meiega küünlaümbriseid kogus. Koos
saime kokku 7164 alumiiniumist küünlaümbrist.

Meie roheline sõber kogus meie jaoks 2620 tk.
Liivalossi pere kogus aga kokku 4544. Kõige suurem koguja meie lasteaias oli Sipsikute rühma
Marie Sarah.
Küünlaümbrised viisime Kuusakoski kogumispunkti, kus need leiavad tee taaskasutusse.
Suur tänu kõigile, kes Lepatriinude projektist
osa võtsid. Koos tegime väikese sammu keskonna
rohelisemaks muutmiseks.
#igaväikeasionsammsuureasjasuunas.

Eelmise aasta novembrikuus algatasid Lepatriinud projekti „Küünlaümbriseid ei viska prügikasti”.
Mõte tekkis sellest, et 2019/2020 oli üle pika
aja esimene aasta, kus jäeti ära kampaania
„Küünlaümbrise jaht”. Kuna aga Liivalossi pere on
rohelise mõtteviisiga, otsustasime selle projekti
viia läbi meie oma lasteaias. Ilma võistluseta.
Projekt kestis 01.11.2019-31.01.2020. Igas majas taaskasutasime eelmistel aastatel popiks
saanud „Küünlakolle”, kes sõid väga heal meelel
söögiks

toodud

küünlaümbriseid.

Ilmad olid pimedad ja sombused, mille tulemusena pikendasime projekti kahe nädala võrra ja
lõpetasime kogumise hoopiski veebruari keskpaigas.
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Aprillikuu kodused toimetused
Eliisa Tõugjas
Aprillikuu möödus lastel koduselt koos vanematega toimetades, põnevate ülesannete ja
töölehtede kallal, mis õpetajad
neile ELIIS’i keskkonda olid
pannud.
Lapsed õppisid tundma erinevaid
linde, putukaid ning jagasid tervisenädala raames toite, mis

nende südame rõõmsaks teevad.
Ühtlasi arutleti kodus vanematega selle üle, mis toite võiks

süüa rohkem ja mida vähem. Õpetaja Eliisa koostas lastele ka selle teemalise mängu, kus lapsed
pidid

toite

sorteerima,

mida

võiks süüa rohkem ja mida vähem.
Munadepüha ajal värviti koos peredega mune ja õpetaja Aleksandra valmistas ette videotunni,
kus meisterdas lastega jänest.
Vanemad jagasid hiljem vahvaid
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Pilte munade värvimise protsessist ja pilte lastest, kus kõigil olid
käes oma meisterdatud jänesed.

Samuti on vanemad palju jaganud pilte ja videsid laste muudest kodustest toimetamistest. Näiteks rattasõitudest, maal taluloomade
külastamisest, koosveedetud ajast perega. Saadeti videod, kus lapsed tervitavad kaaslasi ja õpetajaid lauluga või mängides klaveril
omaloomingut.
Loodetavasti kohtume juba varsti ja saame veel kuulda laste põnevatest tegemistest!
Püsige terved!
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“Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult
hetk, milles viibime praegu” Arthur Alliksaar
Eve Ellmann
Hea Sõber!
Kui tavapäraselt kimbutab meid

Täna on meil aega nautida

kõiki kiire elutempo, siis täna on

kevadet, veeta

meil aega isegi rohkem, kui seda

lähedastega, aega unistada ja

sooviksime. Siiski leiame, et see

ammutada sellest energiat,

aeg, mis meile on antud, on vaja-

mida juba õige pea rakenda-

lik. Täna on meil aega mõelda tei-

da. Meie väikesed Mõmmikud,

siti, mõelda suuremalt.

kellele on alati toeks suured

aega koos

Mõmmikud, on leidnud huvitavaid lahendusi ja vahvaid tegemisi, millega sisustada omi
kauneid kevadpäevi. Nad on
lahkelt jaganud fotosid oma
tegemistest ka meiega.
Loodame, et õpetajate poolt
e-lasteaeda tehtud nädalaplaanid, on aidanud laste päevi
sisukamaks muuta.
Olge tublid ja terved! Hästi
palju päikest põue ja kannatlikkust ka. Varsti, varsti kohtume!
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Värve täis aprillikuu Naerulindudes
Merike Simkin, Catlin Ritsberg
Aprillikuu algas Naerulindude rühmas
kevadiselt. Palusime lastel, jalutuskäigul värskes õhus, korjata meelepärane
oksake ja viia see koju. Kodus asetada
oks vaasi ja jälgida tema arengut. See
omakorda koos ema või isaga üles pildistada.
Lapsed olid väga tublid ning said oksa
vaasis ellu tärkamisest palju inspirat-

siooni. Nii mõnigi pere otsustasid
proovida ka maitsetaimi külvata.
Veel said Naerulinnud eriolukorra ajal kodus õppides
ja tegutsedes õpetajatelt ülesande, valmistada kodus
leiduvatest vahenditest oma kodu mulaaž.
Peatselt
käes

olid

munadepü-

had. Naerulindude

munad

said

värvid peale ja
kleepsud

külge.

Värvimata ei jäänud ka käed ega
nägu,

rääkimata

toa põrandast.
Kõik sai pühade eelse värskenduskuuri.

AARETEJAHT

LEMMIKTEGEVUSE
SELETUS SÕBRALE
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VAATLUS „OKS
VAASIS“

JOONISTUS
„OKS VAASIS“

LEMMIKMÄNGU SELETUS
SÕBRALE
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Päikesejänkude kodus ja kodune õpe aprillis
Keili Aigro, Piret Veiler, Maie Lazareva
Kaunis

ja

päikesepaisteline

Ja ühine toiduvalmistamine on

aprill oli Päikesejänkude las-

Niisamuti tähistati kodudes vana-

just see armas tegevus, mida te-

tele KODUGA seotud tee-

de Keltide iidset püha ning muutu-

ha koos oma kallite pereliikmete-

made ja tegemiste kuu.

ti Volbriööl tegutsevateks nõida-

ga. Kuidas sa tead, kes on sinu

deks!

pere? Päikesejänkud jäädvustasid

Nõnda terve kuu kodu teemadel

Alustuseks

tähistasime

ke-

vadpüha munade värvimise ja

oma pered piltidele.

tegutsedes sai meie aprill ilusa ja

koduse munajahiga. Nii võis

väärilise lõpetuse, sest teoks sai

igaüks meist oma kodus mune

EMAGA KOOS tegutsemise nädal.

leida kas riidekapist või kee-

Kuulasime ja lugesime Leelo Tung-

dupotist või vanni ääre alt! :)

la luuletust “Emad ja lapsed”, tegime emale näomaski ja lapse oma
käega väikese koogi.

Lisaks

valmisid

Learningapp's

keskkonnas iganädalaselt erinevad mängud, kus lastel oli võimalus mängida erinevaid nädalateemaga

seotud

hariduslikke

mänge. Näiteks sai paigutada erinevaid mööbliesemeid õigetesse
ruumidesse ning mängida pereOma

kodusid

õppisime

me

liikmete teemalist Memoriini.

tundma uurides oma kodumaja
väljastpoolt ja seestpoolt. Me
saime selgeks kodude erinevad ruumid ja nende otstarbed. Päikesejänkudel valmisid
ka vahvad lapse oma kodud
ehk onnid.

Ja ega kodu ei ole tühi kest seal sees on meie asjad ja
meie inimesed. Nii saimegi
teada uusi kodumasinate ja
mööbliesemete nimetusi ning
viia kurssi end nende kasutamise võimalustega. Vahustasime koort ja hoidsime valminud
magustoitu külmikus.
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„Kevadpäike paistab soojalt. Loodus üles
tärkab taas. Linnud, loomad kõik on ärkvel.
Loodust vastu võtavad.“ Kristel Palk
Hanna Siigart, Kristina Kaar
Aprillikuu jooksul on Sipsikud saanud proovida teha huvitavaid katseid, avastada loodust ja veekogusid ning meisterdada. Jagame Teiega pilte Sipsikute tegemistest,

Tähestikumäng

Katse „Maagiline pilt“

Pilt looduslikest materjalidest

Ilmavaatlustabel

Lapse loodud muinasjutt:
Ükskord ammu elas käbimees,

Maja sai peagi valmis… aga siis

tal oli väga igav. Käbimees

hakkas nälg näpistama. Käbi-

nägi eemal küla, ta otsustas

mees otsustas siis toitu osta,

seda lähemalt uurima minna.

aga tal ei olnud selleks raha.

Ta jõudis külla… aga käbi-

Kuna oli kevad, siis ta leidis

meest ei lubanud keegi oma

ilusa sinise lille ja viis selle

majja. Kuna teda keegi oma

poemüüjale, kes talle selle

koju ei lubanud, siis otsustas

eest tasuta leiba andis.

ta ise endale oma maja ehitada.
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„Käbimees“
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Virtuaalsed muusikatunnid aprillikuus—
joonistame muusika saatel
Liina Kukk
Aprillikuu

muusikatunnid

olid

tegusad ja täis joonistamist.
Lapsed õppisid kevadtunnuseid
läbi laulu ja said oma pliiatsitega
rallitada „Rallilaulu” saatel. See
tegevus meeldis lastele väga ja
põnevaid rallipilte tuli õpetajale

vaatamiseks väga palju. Samuti
sattusime aprilli muusikatunnis
veealusesse maailma ja õppisime
koos selgeks laulu „Kalad”. Lapsed said meisterdada üksi või
koos emme/issiga pildi veealusest, mida sai taskulambiga vaadelda – need tööd tulid nii vahvad!

potis endale lemmiklooma. Potist

Aprillikuu oli muusikatundide

tuli välja aga krokodill, keda nõid

osas väga mitmekesine ja

kartis. Lapsed said ülesandeks

lapsed tegid agaralt kaasa.

arutleda multifilmis juhtunu koh-

Arvestades eriolukorda rii-

ta ning joonistada soovi korral

gis, on kodudes siiski lõbus

nõidadest pilt. Jutustusi saatnud

ja huvitav!

lapsed olid toredad ja nende fan-

Suur aitäh armsad lapsed, et

taasiat juhtunu kohta oli väga
põnev kuulata.

endiselt muusikatunde kaasa
teete ja ka vanematele suur

aitäh, et laste tegevusi õpetajatega jagate!
Koos saame hakkama!

Kuu alguses said Liivalossi lapsed
naljapäeva puhul katsetada hääle
muundamise äppi – Voice changer with effects. See äpp pakkus lastele väga palju rõõmu ja
tegutsemise tahet. Väga paljud

lapsevanemad saatsid laste äppi
lauldud laulud, kus oli hääl muundatud mõne põneva efektiga.
Mõni vanem isegi ütles, et lapsele jätkus tegevust tundideks.
Kuu lõpuks valmis aga muusikatunniks väike animatsioon nõiast
„Nõia äpardus“, kus nõiake võlus
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2020

Meie kõigi motoks on:

Tallinna Liivalossi Lasteaed
Liivalaia 30
Lembitu 14
Lembitu 6

KUI MINA HOIAN SÕPRA
JA SÕBER HOIAB MIND,

Peatoimetaja: Anni Veski
Tel: 646567
E-mail: anni.veski@liivalossi.edu.ee

SIIS SÜNNIB SELLEST HEADUS
JA MUUTUB TERVE ILM

Liivaloss õnnitleb:
5.mai
Palju õnne,
armas Riina!
(Mõmmikute
õpetaja abi)

11.mai
Palju õnne,
armas Maie!
(Päikesejänkude
õpetaja abi)

12.mai
Palju õnne,
armas Reinika!
(Direktor)

25.mai
Palju õnne,
armas Riina!
(Mürakarude
õpetaja abi)

