Lapse sünnipäeva tähistamine

Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias on pidulik sündmus.
Sünnipäeva tähistamine algab hommikuringis. Lapsed istuvad
vaibal,
moodustades
sünnipäevalapse
ümber
ringi.
Sünnipäevalaps ise istub toolil, mis on kaetud kuldkollase
piduliku kattega. Sünnipäevalaps saab valida, kes tema kõrval
istub. Ringi keskele on pandud väike laud, millele on samuti
pidulik kangas asetatud. Laual on suur valge küünal ja
teeküünlad, mida on arvuliselt vastavalt lapse vanusele.
Sünnipäevalaps saab valida sel päeval, kes istuvad tema kõrval
ka söögilauas. Siis tuleb sünnipäevamuinasjutt, mida jutustab
õpetaja. Sünnipäevalaps saab pähe kollase krooni ja selga
kuldkollase keebi. Ta valib muinasjutu tegelased – Päikse, Kuu ja
kaks Tähekest – nemad saavad samuti kroonid pähe – ning
Maalapse, kes saab rohelise keebi selga.
Kui muinasjutt jutustatud, on käes aeg süüdata küünlad ning
siis saab sünnipäevalaps õpetaja poolt käsitsi valmistatud
kingituse. Kingitus on kõigile lastele ühesugune, selleks võib olla
kootud või heegeldatud loomake. Iga rühma õpetaja otsustab
kingituse valiku üle ise. Kui kingitus on käes, siis saab iga
rühmakaaslane soovida midagi ilusat sünnipäevalapsele.
Seejärel puhub sünnipäevalaps küünlad, soovides mõttes veel
ühe salasoovi. Õpetajad tõstavad sünnipäevalast ka tooliga üles.
Seejärel lauldakse koos sünnipäevalaulu ,,Ilma, ilma...”
Nüüd võib sünnipäevalaps pakkuda kaaslastele midagi, mida on
kaasa toonud (maius või puuvili).
Muinasjuturingi ajal tantsitakse ringmängu „Rõngassai”.
Nii tähistavad sünnipäeva Liblikate rühma lapsed.
Aastatega on igal rühmal kujunenud omad traditsioonid
sünnipäeva
tähistamiseks.
Ühised
jooned
on:
õpetaja
meisterdatud kingitus igale lapsele, sünnipäevamuinasjutt, -laul
ning ringmäng. Samuti rühmakaaslaste parimad soovid
sünnipäevalapsele.

Laul ,,Ilma, ilma...”
Dorothea Hahni viis, Hando Runneli sõnad

Ilma, ilma, ilma, laps on tulnud ilma
siia suurde ilma, selle ilma sisse
:,: Suure põllu pääle, laia ilma laande :,:
Ilm on ilus olla, kõigil lastel käia.
Ilm on ilus õnnis, kasvukoht on kallis.
:,: Sünnipäev on sünnis, elukene armas :,:

Rõngassai
vene rahva ringmäng

Meie (Lapse nimi) sünnipäevaks
rõngassaia tegime,
mis sai hästi-hästi lai,
mõnest kohast kitsas sai,
nõnda kõrge oli ta,
mõnest kohast madal ka.
:,: Lapse nimi, 2x
sai see maitses kõigile. :,:
Leia endale sõbrake,
keda külla kutsud sa.

Sünnipäevamuinasjutt
Elas kord taevariigis üks lapsuke. Tal oli seal väga hea olla. Tal
oli seal väga palju sõpru, kuid kõige paremaks sõbraks oli talle
Kaitseingel. Nad tegid koos igasuguseid asju, kuid kõige
lemmikum mäng oli neil istuda pilveserval ja vaadata, mida
maal lapsed teevad. Kevadel nad vaatasid, kuidas lapsed ...
(suvel, sügisel, talvel – siinkohal mõtleb õpetaja ise välja
tegevused, mida vastavalt aastaajale saab teha).
Ühel päeval, kui lapsuke ja tema Kaitseingel piilusid jälle maa
peale, nägi lapsuke üht maja, mis oli tema lemmikvärvi. Selle
maja õues nägi ta üht toredat meest puid raiumas, toas nägi ta
aga üht kena ja armsat naist kiiktoolis istumas ja see naine

kudus midagi. Lapsuke ei näinud hästi, mida ta kudus, kuid seal
kõrval oli kohe kummut ja sahtel oli natuke lahti jäänud ning
sealt paistsid välja beebiriided. (Seal peres olid ka laps(ed), kes
parajasti mängis(id) nukkudega (autodega).) See kõik oli nii ilus,
et lapsuke ütles oma Kaitseinglile: ,,Armas Kaitseingel, ma
tahaksin minna alla maa peale sinna majja, selle toreda naise ja
mehe (ja nende laste) juurde. Ja ma soovin, et sellest mehest seal
saaks minu isa ja sellest naisest, kes neid armsaid asju koob,
saaks minu ema. ,,See kõik on võimalik,” ütles Kaitseingel ,,aga
enne pead sa jätma hüvasti oma taevaste sõpradega.” Neid oli
sellel lapsukesel palju – päikese- ,kuu- ja tähelapsed. All maa peal
piiludes hakkas talle meeldima üks teine laps, et sellest lapsest
saab talle üks väga hea sõber (Maalaps).
Lapsuke võttis oma taevastel sõpradel käest kinni ja koos nad
kõndisid läbi kõik mängukohad, kus nad olid olnud. Lõpuks
jõudsid nad taevavärava juurde, milleks oli vikerkaar.
,,Nüüd pead sa jätma oma taevased riided siia”, ütles
Kaitseingel, ,,me hoiame neid hästi kuni sa tagasi tuled.”
Ja leidiski lapsuke end oma voodis, tema juures seisid ema ja isa.
Neile meeldis väga see lapsuke ja nad panid talle nimeks nende
arvates maailma kõige ilusama nime – ja selleks on ... (lapse
nimi).
Aega läks, lapsuke kasvas ja sai 1-, 2-, 3- jne aastaseks. Iga aasta
järel süüdatakse küünal.
Selline on Liblikate rühma sünnipäevamuinasjutt.
Tekstid koostas Airi Mandel.

