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LASTE TOREDAD TEGEMISED

Mis ma teen, ah mis ma teen,
Kui igal sammul ees on seen?
On seened taga, kõrval, ees
Ei mahu enam metsa mees!

1. sept- Uue asfaldi jooks ümber Vesiroosi lasteaia.
Distantsi pikkuseks 175 meetrit.
2.sept.Tarkusepäev.
Alustasime
piduliku
lipuheiskamisega. Seejärel külastas meid Metsakooli
direktor Öökull, kes kontrollis meie lugemisoskust. Kingiks
tõi kõigile väikesed värviraamatud ja pliiatsid.

Nii nagu lilled vajavad kasvamiseks päikesesoojust ja
valgust, nii ka lapsed sirgumiseks meie hoolt ja armastust.
Lehetegijad soovivad kõigile – nii suurtele kui väikesteleilusat õppeaastat ja jätkugu kõigil jõudu hooleks ja
armastuseks.
Samas ootame ka lehe põnevamaks tegemiseks
teiepoolseid ettepanekuid ja koostööd.
4. augustil avasime
oma
õppeaasta
koolitusega
Viking
Line
pardal.
Koolitajaks
oli
meeskonnatreener ja
konsultant
Inno
Joonas ning teemaks
„Õpetaja
enesekehtestamisoskuste arendamine”.
Selle õppeaasta alguse märksõnaks on „beebibuum”. See
tegi mitmeid korrektuure meie lasteaia töökorralduses.
Saadame raseduspuhkusele 4 noort ja tublit õpetajat. Palju
õnne nendele ja ilusat lapseootusaega!
Mesimummide ja Tähetäpside rühmas alustasid oma
esimesi arglikke lasteaiasamme 36 pisipõnni, kellele on
toeks ja abiks õpetajad Katrin, Janne, Evelyn ja Eda.
Uusi mängukaaslasi tuli ka Pardikeste, Naerulindude ja
Krõllide rühma. Kokku rekordarv uusi lapsi- 60!
Meie read täienesid kahe uue õpetaja võrra. Rõõmustame
Liisa üle ja Eda üle, kes sai õpetaja abist õpetajaks. Samuti
tuli Pokude rühma uus õpetaja abi Hilja ja Tähetäpsidesse
tuli lapsehoolduspuhkuselt tagasi Annaliis
Uuel ametikohal alustab sel hooajal Evelyn. Tema on nüüd
õppealajuhataja. Jaanika ametinimetuseks sai aga alates
septembrist DIREKTOR
Kõigile üllatusena saime alustada uut õppeaastat veidi
turvalisema ja ilusama õuealaga- meile pandi nimelt uus
asfalt!
ÕNNITLEME!
9. juuli- TOIVO
12. juuli- NIINA
17. juuli- MARIKA
23. juuli- MARJU
24. juuli- KARIN

15. sept.- IIVI
17. sept.- ÕIE
17. sept. - HILJA
22. sept.- AILI- 70!
26. sept.- ANNE M
15. aug.- FAINA

14. sept. külastas Lepatriinude rühm Liivaku lasteaeda.
Seal oli tore sportlik mängupäev.
17. sept.- Mõmmi lapsed käisid Männi pargis Mustamäe
Sügise ühisüritusel
23. sept. sügise algusele
pühendatud Sügisjooks Sütiste
parkmetsas
õpetaja
Anne
eestvedamisel. Tublid jooksjad
Lepatriinudest,
Mõmmidest,
Pokudest,
Konnakestest,
Naksitrallidest
ja
Rohutirtsudest nautisid ilusat ilma ja kogu hingest jooksid
mis jaksasid. Väga hoolega elati kaasa ka oma õpetajate
jooksule. Kosutuseks said kõik kõrrejoogi.
27.
septembrist
kaunistab
lasteaia
koridori
fantaasiaküllane Sügisnäitus.

28. sept toimus Mihklipäeva
tavandipidu Mõmmide rühma
lastele ja vanematele

30. sept. Tavandipidu Lepatriinu
rühma lastele. Mõlemaid pidusid
külastasid muusikaõpetajad üle
terve Tallinna. Tagasiside oli
väga positiivne.
29. sept. käisid Pokud ja Konnakesed Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumis Mihklipäeva tähistamas.

KOOLITUSED
29. sept.-1.okt. alustas Evelyn pika juhtimiskursusega
„Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine” Tallinna Ülikoolis.

KOOSOLEKUD
25. aug.- uue õppeaasta sissejuhatav ped. nõupidamine
7.sept.
toimus
lastevanemate
üldkoosolek.
Rühmakoosolekud toimusid enne ja pärast üldkoosolekut.
23. sept.- Hoolekogu koosolek
27. sept.- Ped nõupidamine
Infotunnid nagu ikka kolmapäeviti.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
06.aug Valmis eelarveprojekt 2011.aastaks
16.-18.aug. toimus TLÜ AÜ Suveakadeemia Narvas „Õppiv
organisatsioon - teekond või lõppjaam” , milles osales
Jaanika
24.aug
käis
Jaanika
Eesti
Rahvusraamatukogus
traditsioonilisel
õppeaasta
avakonverentsil
Tallinna
haridusjuhtidele
27. augustil toimus meie majas Jaanika eestvedamisel
Mustamäe lasteaedade direktorite koosistumine.
31. aug Mustamäe linnaosavanema Lauri Laats´i vastuvõtt
Mustamäe haridusjuhtidele
11. sept. Koolieelse lasteasutuse õpetajaid koolitavate
kõrgkoolide ühise töö tulemusena ning EDUKO programmi
toel sai valmis õppematerjal „Pedagoogiline parktika
lasteaias”, selle raamatu presentatsioonil Ped. Seminaris
käisid Helle- Reet ja Jaanika. Raamat sisaldab abimaterjali
üliõpilasele ja juhendajale.
16. sept. Iivi käis Liivaku lasteaias Mustamäe
muusikaõpetajatega kohtumas. Teemaks Lasteaedade
Laulupeoke.
16. sept. käis Marika a/ü seminaril, kus lasteaiad said
vähese liikmeskonna tõttu kõvasti nahutada
16.sept. Evelyn ja Jaanika Arengukava seminaril
Õpetajate Majas
22. sept.- Mustamäe sügise raames korraldati Sütiste
metsas Mustamäe lasteaedadele grillimise võistlus. Meie
vahvad grillmeistrid saavutasid auväärse II koha.

TEATER
24. sept. külastas meid teater etendusega „Muinasjutud
muusikas”
ILM
Lõpuks oli ka meie maal tõeline lõunamaa suvi. Igas
Eestimaa nurgas püstitati ja purustati ka mitmeid
soojarekordeid.
Temperatuur
ulatud
kuni
36
soojakraadini!
Veekogude soe vesi kutsus ka veemõnusid nautima,
aga kahjuks oli ka liialt palju hulljulgeid ja vesi võttis
enneolematult palju inimelusid.
Kuum tõi kaasa ka tugevaid tormituuli. Augustitorm
tegi rohkesti kahju Lääne- Virumaal ja lõuna Eestis.
Elektrita jäid paljud majapidamised lausa nädalateks.
Tormikahjustuste likvideerimine võtab palju aega ja
raha.
Septembri algus oli veel mõnusalt soe. Jahedamaks,
vihmasemaks ja tuulisemaks läks kuu lõpupoole.
Päevane keskmine temperatuur oli 10-14 kraadi ümber

Tõrjume vanadust!
♥ Küüslauk. Sisaldab allitsiini, mis annab küüslaugule tugeva
lõhna ja maitse ning on samal ajal väga tugev antioksüdant.
Antioksüdandid kaitsevad rakke vananemise eest
♥ Munad. Üks muna sisaldab üheksat kasulikku aminohapet ja
kuus grammi tervislikke proteiine, samuti D vitamiini
♥ Mustikad sisaldavad pigmente, mis on vastumürgiks
vananemist põhjustavale stressile. Mustikas soodustab ajus
dopamiini produtseerimist, mis on oluline õnnetunde, mälu
ja koordinatsiooni jaoks.
♥ Spinat ja kapsas on täis antioksüdante ning vähi vastu
võitlevaid komponente- C vitamiini, kiudaineid jm. Spinat
sisaldab foolhapet, mis aitab märkimisväärselt parandada
lühimälu
♥ Peet sisaldab samuti foolhapet
♥ Brokolis on antioksüdanti, mis aitab kehal võidelda mürkide
ja mitme vähivormi vastu, ning kaltsiumi, mis aitab
vähendada osteoporoosi ning omastada D vitamiini
♥ Lõhe sisaldab rikkalikult oomega-3 rasvhapet, mis parandab
meeleolu, kergendab teatud nahahaigusi ja aitab kaalust
alla võtta.
♥ Linaseeme sisaldab samuti oomega-3 rasvhapet.

24. sept. Meie tublide õpetajate
Evelyni, Erika, Anneli ja Raheli
sulest ilmus tore raamat „Õpime
rõõmuga”. See raamat sisaldab
hulgaliselt praktilisi harjutusi lapse
keele,
loovuse
ja
fantaasia
Suurepärane
arendamiseks.
abivahend lasteaiaõpetajatele!
25. sept. käisid usinamad õpetajad
metsas seeni korjamas.
27. sept. Meid külastasid tudengid Ped. Seminarist.
Jaanika rääkis neile meie lasteaiast, Helle- Reet ja Evelyn
tutvustasid maja ja õpetaja Janne näitas muusikategevust.
Meilt ja mujalt
v Venemaal, Moskva ümbruses möllasid suured
tulekahjud, mis hävitasid palju metsa ning
majapidamisi. Mitmeid nädalaid õhus olnud suits
tekitas inimestele tõsiseid tervisehädasid ja nõudis
ka mitmeid inimelusid
v Juulis möödus 45 aastat esimese trolliliini
avamisest
v Tõnismäele, Rahvusraamatukogu ette püstitati
armastatud luuletaja Marie Underi kuju
v Alushariduse osakonna dotsent Maie Tuulik`ult
ilmus uus kasvatusteemaline raamat
”Kasvatuse klassika”.
v Kadriorus tähistati 28. septembril suve lõppu
võimsa valgusfestivaliga
v Metsades oli ülisuur seenesaak. Seeni jagus igale
maitsele
v Septembris hukkus paadiõnnetuses meie üks
tulevikulootus kuulitõukes- Taavi Peetre

♥
♥
♥
♥
♥

Janne tänab Rahelit, Evelyni ja Heljet abi eest enda ideede
teostamisel.
Evelyn tänab õpetajaid vastutulelikkuse eest asendamistel
Täname lapsevanemaid abi eest sügisnäituse korraldamisel
Täname Iti- Nelle ema, Kertti ja Mihkli isa garderoobi
kappide organiseerimise eest Naerulindude rühma
Kiidame Mairet suurepärase menüü eest Mustamäe grillil.
LAPSESUU
Sander õpetab sõpra: „Kui sa tahad
endale naist, siis sa pead tüdrukule
lilli ja kingitusi kinkima ja tema kotti
kandma!”
Tüdrukutele
on
parem
mitte
abielluda, aga poistele on koristajat
vaja.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

