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Kohtla-Järve lasteaia Tareke rühm „Karikakrad“ võitsid Ampsiku tantsuvõistluse, kus auhinnaks oli
Eesti Rahva Muuseumi külastus ja kotitäis muid auhindu.
Tervislikule toitumisele ja liikumisele pannakse alus koolieelses eas.
Hiljuti sai internetist lugeda, et laste sõber Ampsik on selgeks saanud uue lemmiktantsu ja soovib
seda nüüd usinalt ka kõigile teistele õpetada. Ampsik, kes on alati tervislikku toitu austanud, kutsus
kõiki osalema oma uues kampaanias – õpi sõpradega tants selgeks, jaga seda ka teistega ja võida
auhindu!
Igapäevane liikumine on väga oluline ja see peaks olema harjumus juba maast madalast. Ampsiku
uus tants oligi kohane kõigile, ka kõige väiksematele lastele, Ampsiku tantsukampaania oli
suurepäraseks võimaluseks tutvustada lastele ka tervisliku toitumise põhimõtteid.
Ampsik oli oma kodulehele laadinud üles kõik vajaliku: muusika, mille järgi tants oli tehtud,
reeglid ning ka juhendi, mille kaudu Ampsikule oma video saata.
Lasteaia Tareke direktor Ene Kruzman: „Kui paar kuud tagasi nägime üleskutset Ampsiku suure
tantsuvõistluse kohta, siis kohe otsustasime, et osaleme, sest tants oli väga lõbus ja meeldis lastele.
Lastel on vaja liikuda, aga tants - see ongi liikumine. Tegelane Ampsik kutsus üles lapsi tantsima
Ampsiku tantsu ning õpetajaid sellest video salvestama. Kõik videod laeti üles Youtube-i
keskkonda, kus publik sai hääletada ning oma lemmikule poolthääle anda. Igal nädalal jagas
Ampsik publiku lemmikvideo meeskonnale auhindu.
Ühe nädala auhinna said Kohtla-Järve lasteaia Tareke “Võilill” lapsed.
Võistluse eesmärk oli pakkuda lastele aktiivset tegevust ning võimalust üleskutsele loominguliselt
läheneda. Ampsiku tantsuvõistlusel osalesid lasteaiast Tareke 4 rühma: „Kannikesed“ (õpetajad
Olga Leontjeva ja Natalja Onuhcak), „Karikakrad“ (õpetajad Tatjana Kuznetsova ja Svetlana
Ennukson), „Kellukesed“ (õpetajad Jelena Dobrotina ja Liubov Sorokina) ja „Võililled“ (õpetajad
Nadežda Dmitrijeva ja Tatjana Latt). Kõikide rühmade tantsud olid huvitavad ja omapärased. Kogu
tegevust koordineeris liikumisõpetaja Jevgenija Pavlova.“
Ene Kruzman lisas, et väga tähtis on lastele pakkuda liikumist võimaldavat tegevust ja üks võimalus
on tantsimine, millega lapsed tulevad alati kohe kaasa.
Jaanuari lõpus tegi žürii oma valiku ja Ampsiku tantsuvõistluse lõplik võitja on selgunud! Esimese
koha sai Kohtla-Järve lasteaia Tareke rühm "Karikakrad". Žürii hinnangul tõid võidu toredad
kostüümid ning vahva sarnasus Ampsikuga. Tervet rühma ootab ees auhinnareis Eesti Rahva
Muuseumi.
Õnnitleme esikoha puhul lasteaia Tareke tublisid tantsijaid rühmast „Karikakrad“ ja nende
õpetajaid!

Lasteaia Tareke rühma „Karikakrad“ võidutants https://www.youtube.com/watch?v=nZVoFxiPPio
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