N R 65

MAI - JUUNI

2011.a.

KEVAD
LASTE TOREDAID TEGEMISI

JÄLLE KÄES ON KENA KEVAD
ÄRA VULISENUD VEED
AMMU LUND EI OLE ENAM
TAHENENUD ON KÕIK TEED
VÄIKE SÕBER ASTU ÕUE
VAATA, MIS SA AIAS NÄED
SIIS SUL KEVAD POEB PÕUE
MULLASEKS TEE OMA KÄED
HELLAL PILGUL SA SIIS PAITA
OMA HIIREKÕRVUL PUID
OMA LILLEKESI AITA
KASTA JANUNEVAID PUID
NII SA OMA AIAS OLED
OMA SÕPRADEGA KOOS
PÄIKESES JA SOOJAS VIHMAS
VALLATLEVAS TUULEHOOS

ÕNNITLEME!
3. mai – LAINE
5. mai – EVELYN
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
30. mai – ULVI

8. juuni – ANNELI
9. juuni – HELI
9. juuni – ESTER
12. juuni – MARGA
20. juuni – JAANIKA
22. juuni – KATRIN R.
24. juuni – LIINA
LAPSESUU
VANAEMADEST
•

•
•

•

EMADEST

JA

Emadega ei tohi norida, sest
nad on kasulikud.
• Minu ema on väga ilus, on kohe
näha, et ta kunagi noor oli.
Vanaema on pere kõige kallim osa, tal on
vanakraami väärtus.
Vanaema on nii paks, sest ta on headust täis.
Kui vanaemal hammas valutab, paneb ta hambad
lihtsalt klaasi.

3.- 10. mail toimusid emadele pühendatud kevadpeod.
13. mai. Naksitrallide lapsed ja õpetajad Erika, Liisa ning
muusikaõpetajad
Janne ja Iivi viisid
läbi
Kultuurikeskuses
Kaja
toreda
mängupeo
„Kevadlindude
laulupidu”. Sellest
võtsid
osa
Mustamäe
lasteaedade lapsed.
18. mail toimus Mõmmidel ja Lepatriinudel sportlik
kohtumine Liivaku lasteaia lastega. Meile oli see
sõpruskohtumine igati edukas- saavutasime esimesed
kohad nii tüdrukute kui poiste pendelteatejooksus kui ka
sõbrajooksus.
30. mail toimus Liivaku lasteaias Laulupeokese peaproov.
LÕPUPEOD
31. mai- Mõmmide lõpupidu
1. juunil Lepatriinude lõpupidu
Lasteaia lõpetajaid oli sel aastal 41. Kõik said
lõputunnistuse, koolivalmiduskaardi ja kingituseks raamatu
„Meil aia-äärne tänavas”.
2. juunil toimus Mustamäe Lasteaedade IV Laulupeoke.
Meie lasteaiast käisid peol seekord Poku rühma lapsed ja
õpetajad Ivika ja
Niina. Laulud õpetas selgeks
muusikaõpetaja Janne
Pidu algas uhke rongkäiguga, kus mängis ka
puhkpilliorkester. Rongkäigus olid kõikidel lasteaedadel
lisaks oma lipule kaasas ka omatehtud suur nukk, mis
pandi peo ajaks suure
koori
ette
istuma.
Dirigendiks nagu ikka
Raul Talmar. Laulude
vahel esinesid peol ka
Leigari
väikesed
ja
suured tantsijad. Koori
saatis
Mustamäe
muusikaõpetajatest
koosnev
ansambel,
mille koosseisus ka Vesiroosi muusikaõpetajad Iivi ja
Janne. Peale esinemist said lapsed väikest piknikku
pidada ja lõbusaid mänge mängida. Õpetajatele oli
korraldatud pidulik vastuvõtt, kus tänati kõiki õpetajaid ja
korraldajaid. Ilm oli väga ilus ja kõik jäid selle suurepärase
peoga väga rahule. Täname organiseerijaid Liivaku
Lasteaiast.

6. juunil toimus taaskord Vesiroosi Suvelaat. Ilm oli väga
soe ja päikesepaisteline. Isegi liiga kuum. Kuid see ei
heidutanud kedagi. Peale rongkäiku ja Vesiroosi lipu
heiskamist esinesid meile seekord Siki tantsustuudio
tantsulapsed, meie lasteaias treenivad Judolapsed ja
iluvõimleja Kati Lepatriinude rühmast. Koos laulsime
Suvelaada regilaulu.
Kauplemine oli elav nagu ikka. Samuti sai sportida, lasta
teha näomaalinguid ja osaleda õnneloosis.

07.06.2011 osales Jaanika Lillepaviljonis õppeaasta
lõpetamise pidulikul vastuvõtul, kus tunnustati Tallinna
tublimaid õpetajaid, haridusjuhte ja -asutusi.
Meie lasteaeda tunnustati kategoorias Hästi juhitud
lasteaed 2011 millega kaasnes tšekk tuhat viissada eurot.
Konkursil „Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus
2011“ saavutasime I koha koos auhinnarahaga 380
eurot
Eraldi toodi välja :
Tallinna Lasteaed Vesiroos, paistab silma toidu
lastepärase ja isuäratava serveerimisega ning tervislike
toitumisharjumuste kujundamise ja aktiivse osalemisega
projektis „Mahetoit lasteasutustes“.
08.06 Jaanika ja Evelyn Kvaliteediauhind 2011 assessorite
pidulikul kokksaamisel Õpetajate Majas
09.06 Jaanika Direktorite Klubi kokkutulekul
14.06 osales Jaanika lasteaiajuhtide arengu- ja
motivatsioonipäeval Tallinna Padriku Lasteaias.

17. juunil lõpetame hooaja Suvegrilliga.

•

•
7. mail – suurel talgupäeval- oli lasteaed täis
askeldavaid lapsevanemaid. Kellel käes pintslid, kellel
saed ja haamrid või hoopis labidad. Värviti, tassiti liiva,
kaevati autokumme maa sisse ja paigutati igasuguseid
vahvaid ronimisvahendeid. Samuti istutati puid ja lilli, ning
pesti aknaid. Lasteaia õueala sai igatahes tunduvalt
värskema jume. Suur ja südamlik tänu kõigile, kes nõu, jõu
ja muude ressurssidega aitasid kaasa Vesiroosi Lasteaia
talgupäeva õnnestumisele. Ligi 50 talgulist eesotsas
KATRI KEREM, TEA VALLIMÄE, ANDRUS JÄRG ja
RISTO TÕNUPÄRT.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
02.mai Jaanika Õpetajate majas lasteaia juhtide infotunnil.
Teemaks „Koolivalmiduskaart”
03.mai Evelyn Õpetajate majas lasteaia juhtide infotunnil.
Teemaks „Koolivalmiduskaart”
05. mai Jaanika osales Teadus ja Haridusministeeriumi
kutsel sisehindamisteemalisel arutelul REKK-is
06.mai Jaanika, Helle-Reet ja Evelyn koos TPed S
õppejõududega ühisnõupidamisel Tallinki Hotellis teemaks
sügisene konverents
12.mai Jaanika tulemushindamine .Hindajaks M. Kallas
Haridusametist
17.mai Jaanika juhtide nõupidamisel Õpetajate majas
Maikuus
toimusid
pedagoogilise
personali
arenguvestlused.
26.mai juhtkonna väljasõiduseminar Tabasalus

•

Jaanika ja Evelyn tänavad õpetajaid, kes edukalt
saatsid kooliteele Lepatriinu ja Mõmmide rühma
lapsed:
Saima-Taimi Vallaste, Ivika Kuriks, Sirje Pärniste,
Iivi Meeksa, Ülle Stern, Rita Ader, Tereza Minitš,
Janne Kivi, Anne Martin, Ester Abel, Õie Korn
Jaanika tänab kogu lasteaia personali eduka
õppeaasta eest!
Emotsioon on see, mis eristab lille taimest.
Naeratus, avatus, soojus ja sõbralikkus on see,
mis eristab Vesiroosi töötajaid teistest.
ELU ON LILL! NÄRTSIND LILLE EI VAATA
KEEGI!
Evelyn tänab kõiki armsaid töökaaslasi, et aitasite
teda sisse elada uude ametisse.

PRAKTIKANDID
2. maist kuni 3. juunini viibisid Mesimummides ja
Tähetäpsides
TPedSeminari
I
kursuse
tudengid
sõimepraktikal. Kerttu ja Teele Mesimummides- Janne ja
Katrini juhendamisel, Tähetäpsides Kairi ja Liis õpetajate
Evelyni ja Eda juhendamisel.
KOOSOLEKUD
4. mai Ped. Nõukogu
5. mai õp. abide infotund
9, 10. mai juhtkonna koosolekud
11. mai infotund
18.- mai infotund
23.mai uute vanemate infopäev
30. mai ped. nõupidamine
TEATER
20. mail käis meil külas Anne Velli teater etendusega
„Varese vembud”
KOOLITUSED
10. mai- Ulvi ja Rita Ped. Se4minaris praktikantide
juhendamise koolitus
7. juuni- Evelyn ja Erika Väärtuste projekti koolitus Hea
Alguse Koolituskeskuses

LÕPETAJAD 2011
40. LEND

Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike tarkust kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed väljalennupakul
ja teised alles läve hakul.
Ei iial tühjaks jää see õu.
Ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus
MÕMMID
KEVIN ERM
SANDER KAUR
OTTO KÜNG
ANNALIISA LIPP
LIISA-MARIA LUSTI
STELLA NAHKUR
JOHANNES NIILUS
DANIEL OVSIENKO
MARKUS PARM
KASPER PIHLA
ANETE ROSENBERG
REI-MARTTI RUNNO
KRISTIINA TRUDNIKOV
VILLE SALK
GREN SAMM
IIRIS ALEXSANDRA VAGENSTEIN
HELEN-TRIIN VANAKÜLA
KAARI VEELMAA
STEN MARTEN VIIRA
LEPATRIINUD
ROBIN ROBERT ANTONIS
KEVIN KIVIVÄLI
MIHKEL REIN
ELIISA EHELAID
RAUNO HERMAN
RUUDO HERMAN
TRIIN KAUR
HANNA MARLEEN KITS
CHRISTIN
ANNETTE
KLETTENBERG
VADIM KOKURIN
PÄRT KUHLBARS
CARL SANDER KÄGO
MERIBEL ELISEE LEHTPUU
SIIM NOORSALU
KERDO PÕLDSAAR
HANNA RAVELL
MARK JOONAS ROSENBERG
LEELO SEPP
HANNA MARIA SIBUL
GRETE HELENA SIMMO
KATI SIRELI
RON REMI TENNASILM

ILM
Mai algus oli suhteliselt jahe, kuid väga kuiv. Kuu
teisel poolel hakkas tasapisi soojenema ja kuu lõpuks
jõudis siia kuumalaine, mis kestis poole juunini. Kõik
nautisid tõelist lõunamaist suvesooja. Vesi oli küll
soojem ainult siseveekogudes ja läänerannikul, kus
veekraadid 20 ja üle selle. Tallinna ümbruses pidi
leppima 14 kraadise veega.
Mai ja juuni rõõmustasid meid tohutu õiterikkusega.
Palju oli nurmenukke ja maikellukesi. Enneolematult
oli palju õisi sirelitel ja pihlakatel.
Peale 10. juunit läks ilm jahedamaks ja tuli ka vihma
ning äikest- jõudis kätte tavaline Eestimaa suvi!
Jaanipäeva ümbrus küll veidi jälle soojem, aga
sõnajalaõit ja jaaniussikesi tuleb kohati ikka
vihmasagarate vahelt otsida.
Kahjuks on olnud sel aastal ka juba palju uppunuidujuma minnes hoidke ikka oma lähedastel silm peal ja
ärge hinnake oma võimeid üle!
2. juuni varahommikul lendasid kuldnokapojad oma
pesakastist välja.

Käes on suvine grillimisaeg. Grill-liha lausa
nõuab enda kõrvale maitsvat toorsalatit, mis
aitaks kogu seda lihakraami seedida.
MÕNINGAID RETSEPTE
- Lihtne võilillelehe salat.Korja 2–3 peotäit
nooremaid võilillelehti ja vala peale kange
soolalahus (lahusta 1 klaasis 1 sl soola). Hoia 30
minutit, nõruta ja haki peeneks. Sega maitse
järgi juurde peeneks riivitud mädarõikajuurt,
maitseks veidi suhkrut ja sorts valget
veiniäädikat. Kaunistuseks võib peale puistata
veidi võililleõite kollaseid kroonlehti. Aseta salat
tunniks jahedasse.
- Rakvere raipe (tõlkja) salat. Seda vürtsikat ja
vitamiinidest ning kasulikest bioaktiivsetest
ainetest pungil umbrohtu leidub Eestimaal pea
kõikjal. Võta tõlkja noori lehti ja võrseid, pese ja
lõika hästi peeneks. Maitsesta salat soola ja
suhkruga, tambi kergelt läbi ning sega juurde
sorts valget veiniäädikat. Aseta salat paariks
tunniks jahedasse, sega uuesti läbi ja serveeri.
Soovi korral võib segada juurde ka veidi
peeneks hakitud murulauku.
Vesiheina-mädarõikasalat. Võta 300–400 g
vesiheina, pese, nõruta, lõika parajaks. Tambi
puunuiaga kergelt läbi, et salat veidi kokku
vajuks. Sega juurde ½ klaasi värskelt riivitud või
marineeritud mädarõikajuurt, maitseks veidi
soola ja suhkrut, veidi valget veiniäädikat ja õli
(võimalusel sega sisse ka ühe sidruni peeneks
riivitud väline koor). Sega kõik hästi läbi ja aseta
salat tunniks külmikusse.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

