N R 38 M A I - J U U N I

KEVAD

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!
4. mai – TRIIN
5. mai – EVELYN
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
18. mai – HELLE
30. mai – ULVI
6. juuni – INO
8. juuni – ANNELI
8. juuni – MARE
9. juuni – HELI M.
10. juuni – LUDMILLA
12. juuni – MARGA
14. juuni – MONIKA
20. juuni – JAANIKA- 40!
22. juuni – KATRIN- 40!
22. juuni – HELMI
24. juuni – LIINA

LAPSESUU
Riho teatab õpetajale: „Aias kasvab
meil tarretis!”
Õpetaja tahab teada, milline see
tarretis välja näeb.
Riho: „Tal on suured lehed ja varred”
Õpetaja: „See on ju rabarber!”
Riho: „Jah, rabarber.”
Pokud panevad selga „politseivestid”, võtavad kätte
„politseimärgid” (Stopp! lapsed!) ja asuvad teele.
Jõudnud üle sõidutee, õhkab Tristan: „Ja me ei
jäänudki auto alla!”

2008.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
2. mail toimus meie lastel ja õpetajatel suur koristuspäev.
Tehti korda liivakasti ümbrused ja pühiti teed. Lasteaia
õueala sai palju ilusama näo.
5.-9.maini
toimusid
armsad
ja
südamlikud
emadepäevapeod.
Kellel möödus see
koos
emaga
hommikuputru süües ja
mängides,
kellega
õhtul saalis lustides.
Väga
vahvad
olid
Rohutirtsude
rühma
pidu „Jätke võtmed
väljapoole”
ja
Naksitrallide Moeshow.
13. mail külastasid Rohutirtsu ja Naksitralli rühma lapsed
Tallinna Saksa Gümnaasiumi. Seal tutvuti koolieluga ja
vaadati tundi.
14. mail võõrustasime Liivaku lasteaia sporditüdrukuid ja
-poisse. Pingelises võistluses näitasid head teatepulga
käsitsemise oskust Vesiroosi lapsed-võites mõlemad
pendelteatejooksud. Sõbrajooksus läks võit külalistele.
Spordipidu lõppes ühise mängu ja autasustamisega.
20. mail käisid Pardikeste lapsed jälle Ruilas hobustega
tutvust tegemas, ratsutamas,vankriga sõitmas ja toredat
pikniku pidamas.
24. mail võttis Rohutirtsude rühma Markus Alabert osa
Laulukarusselli Tallinna eelvoorust. Juhendajaks õpetaja
Iivi
26. mail lõpetas kunstiring oma hooaja õues, maalides ja
meisterdades.
29.ja 30.mail olid koolisaatmispeod Naksitrallide ja
Rohutirtsude rühmades. Ka Pardikesed saatsid kaks last
kooliteele. Naksitrallide pidu toimus kahel päeval. 29. mail
lasteaias, kus oli aktus ja 30. mail Tarsi talus Raplamaal.
Seal said lapsed hullata nõrkemiseni. Eriti meelitasid lapsi
batuudid. Samuti oli põnev rabamatk.
Poku ja Konnakeste rühma lapsed osalesid Kiisupere
lastesõime poolt korraldatud sõimelaste joonistusvõistlusel
„Meie kiisul kriimud silmad” . Eriti hästi läks Konnakeste
rühma Mari- Liisil, kes võitis peapreemia. Juhendajaks oli
õpetaja Ulvi.
Maikuu ilusad ilmad võimaldasid õuesõpet nautida .Tehti
palju vahvaid matku ja sporditi.Tore matk oli Rohutirtsudel
Glheni lossi parki. Õpetaja Katrin tegi ka väga põhjaliku
ajaloolise ülevaate, nii et lisaks sportlikule poolele said
lapse ka hulgaliselt häid teadmisi.
Naerulinnud ja Krõllid imetlesid meie kodulinna Nõmme
sillalt ja suusahüppetorni juurest.
3. juunil esinesid Naksitralli lapsed Infopäeval uutele
lapsevanematele etendusega „Piibeleheprintsessi kevad”
5. juunil käisid Naerulinnu rühma lapsed Kultuurikeskuses
Kaja vaatamas tsirkuseetendust „Sinilind”
5. juunil käisid Tähetäpsid om vanematega ja õpetajatega
koos piknikku pidamas Tabasalu matkarajal.
12. juunil toimus piknik Mõmmide perel. Nemad lustisid
Kurkses.
20. juunil toimus traditsiooniline aastalõpugrill lastele.

Selle kevade suursündmus!
4. juunil toimus lastekaitse päeva raames suur pereüritus
„Vesiroosi perelaat”. Sellest võtsid osa kõikide rühmade
lapsevanemad, lapsed ja õpetajad. Laadaletid olid väga
rikkalikud. Mida kõike sai laadalt osta: Superilusaid
nukuriideid, lilletaimi, omavalmistatud ehteid, moosi,
igasuguseid
vidinaid,
rabarbereid, kilekotte, ja veel
palju- palju muud. Eriti uhke oli
Pardikeste pagariäri, kus oli palju
erinevaid pirukaid, kooke jms.
Menu oli suur.
Laadapidu
algas
suure
rongkäiguga, kust ei puudunud ka
trummitüdrukud.
Laadaplatsile
jõudes ütles juhataja Jaanika
avasõnad
ja
Pipi
tutvustas programmi.
Esimesena esinesid Vesiroosi
tantsulapsed
õpetaja
Epu
juhenda
misel.
Järgnes Laadakapelli etteaste, kus
mängisid õpetajad Iivi, Janne,
Niina ja Kaie.
Siis läks kauplemiseks. Oli alles
möllu!
Avatud
oli
Õnneloos,
Kepphobuste
laenutusJooni
stamisplats ja
Spordiplats.
Kõigil oli nii palju tegemist, et
tantsudeks ei jäänudki aega.
Väga täname kõiki lapsevanemaid ja õpetajaid! Tegite
vahva peo!

6. juunil külastasid meid Tall. Ülikooli täiendõppeosakonna
õppurid Anneli Peetso juhtimisel. Jaanika rääkis neile
õppekavaarendusest
11.-13. juunil toimus Jaanikal Tallinna haridusjuhtide
kevadkonverents „Kogemusõppest edulugudeni”
13. juunil käisid Helje ja Janne Personalijuhtide seminaril
Sokos Viru hotellis
Mais- juunis toimusid kõikide töötajatega arenguvestlused
16. juuni- õppeaasta lõpetamine Iivi juures ArukülasLindude pidu! Koos oli igasuguseid imelikke sulelisi!
PRAKTIKANDID
28. aprill- 30. mai olid Pokude ja Konnakeste rühmas
praktikandid TPS-ist. Pokudes Egely, egle ja Gare,
Konnakestes Margit ja Triin
Aili juures oli praktikal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist Eike .
KOOLITUSED
15.mail käis Liina ainesektsiooni koolituspäeval Porkunis
9.-11. juuni lõpetas Iivi oma 160 tunnise koolituse
„Muusikaga lasteaiast kooli”
16.-18. juuni lõpetasid Reinika ja Janne 160 tunnise
kvalifikatsioonikoolituse „Lasteaia kui organisatsiooni
juhtimine”. Kursusetöö kirjutasid nad teemal „Töötajate
motiveerimine Tallinna Lasteaias Vesiroos”
KOOSOLEKUD
Maikuus toimusid kõikides rühmades lastevanemate
koosolekud.
7. mai- infotund- laada korraldustiimile.
20.
ja
26.
maimotivatsioonitiimi
koosolekud
motivatsioonisüsteemi loomiseks.
28. mai- ped. Nõupidamine
10. juuni- infotund
18. juuni ped. nõupidamine
19. juuni hoolekogu koosolek
KÜLALISED
16. mail käisid meie lasteaiaga tutvumas Võru Lasteaia
„Punamütsike” töötajad

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. mail käisid Katrin ja Janne projekti „Eestimaa puhtaks!”
raames meie metsaaluseid koristamas
9. mail tegi Pardikeste õpetaja Ülle Kannikese lasteaia
kolleegidele rühma tutvustava tegevuse
12. mail käisid Vesiroosi õpetajad oma etendusega
„Uudishimulik jänesepoeg” Veskitamme lasteaia lapsi
rõõmustamas.
12. mai- Jaanika ja Helje Õpetajate Majas 2009.a. eelarve
koostamise nõupidamisel
13. mai- projektitaotluse „Lapsesõbralik lasteaed” avalik
kaitsmine. Selle tähtsa tööga tegeles Jaanika
15. mail külastas liikumisõpetaja Anne Saue lasteaia
Midrimaa võimlemispidu.
16.-22. mail viibisid Jaanika, Iivi, Rahel ja Evelyn
Comenius- projekti „Miljon naeratust” raames Itaalias Ascoli
Picenos projektikoosolekul.
22. mail külastasid meid Tall. Ülikooli täiendõppeosakonna
õppurid Anneli Peetso juhtimisel. Õpetaja Monika pidas
loengu
teemal
„Õppekorraldus
sõimerühmas”
ja
muusikaõpetaja
Janne
näitas
sõimelastega
muusikatagevust.
23. mail käis Jaanika Õpetajate Majas lasteasutuste
juhtide
nõupidamisel.
Lasteaiale
anti
uuendatud
koolitusluba nr. 2270HTM
Maikuu lõpuks valmis õpetajate Janne ja Reinika juhtimisel
Tallinna Lasteaed Vesiroosi Motivatsioonisüsteem
3. juunil toimus infopäev uutele lapsevanematele.

PUHKUSEREISID
Mai alguses oli Evelyn Türgis puhkamas ja
Aili käis koos abikaasaga puhkusereisil Egiptuses.
Triin mõnules Kreetal.
LOODUS
14.mail said lapsed looduskalendri vahendusel näha
esimest munast koorunud kurepoega ja järgmisel päeval ka
teist. Paar päeva hiljem oli pesas aga juba kolm valget
sulepalli kes nokad lahti kohe süüa nõudsid Soovi korral
saavad lapsed kurepoegade kasvamist igal päeval arvuti
abil jälgida.
Maikuus oli üle maailma palju looduskatastroofe.
Birmas möllas laastav tornaado-hukkunud üle 10.tuhande
inimese.
Hiinat tabas suur maavärin ,kus hukkunute arvu pole
suudetudki veel kindlaks teha ,aga esialgsetel andmetel
ületab hukkunute arv 100 tuhande piiri.
Floridas suured metsatulekahjud.
Tuli ei halastanud ka meie väikese Eestimaa
peale.Vihterpalus puhkenud ulatusliku metsapõlengu
kustutamisega rassis palju inimesi ligi nädal aega..

•
•
•
•
•
•

MEILT JA MUJALT
14-16.mail oli riigivisiidil Hollandi kuninganna
Beatrix
Rohkem täiskasvanutele kirjutanud kirjaniku Paul
Erik Rummo sulest ilmus tore lasteraamat „Kui
lähed teele koidu eel”
17.mail avati Eesti Lastekirjanduse Keskuses
paljude armastatud lasteraamatute illustratori ja
autori Edgar Valteri loomingu galerii.
Ilmus ka Küllike Levini vahva putukalaulude plaat
„Vinge sajajalgne” koos animatsioonidega.
10.-12. juunil külastas Belgia Kuningas Albert II ja
kuninganna Paola Eestit
"Kääks," teeb Suurpoku puuhingedega uks ja
ampsab külastaja oma kõhtu. Edgar Valteri
loomingut tutvustavaid näitusesaale ning käsitööja mängutubasid peitvad, riukalikke käike ja urkaid
täis pokumajad avasid külastajatele uksed 13.
juunil. Lõpuks ometi!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Ilm
Maikuu ilmad olid küll päikeselised kuid sageli
kimbutasid külmad tuuled ja öökülmad Väga soe oli
emadepäev ja siis proovisid esimesed julgemad ka
rannas
merevett…..Ööpäevased
keskmised
temperatuurid soojenesid kuu teisel poolel,kus
päevane
õhutemperatuur
ulatus
kohati
28.soojakraadini.
Juunis jätkusid soojad ja kuivad ilmad. Kuu keskel läks
jahedamaks ja sadas väheke vihma. Kohati puhusid
väga tugevad tuuled, mis murdsid Kadrioru pargis
vanu puid.

•
•
•
•
•
•
•

KIIDAN- POSTKASTIST
Krõllid tänavad toredaid matkakaaslasi Naerulindude
rühmast ja liikumisõpetajat Annet, kellega koos sai
tehtud tore matk ja piknik Sütiste tee parkmetsas
Krõllid kiidavad kokatädisid maitsvate söökide eest
Janne ja Reinika kiidavad motivatsioonitiimi tõhusa
abi eest
Kiidame neid tähelepanelikke, kes ei lase meie
õuelilledel ära närtsida. (Niina, Kaie jt.)
Naerulinnud kiidavad ja tänavad õp. Anne Martinit
matka juhtimise eest
Emadepäeva pidude läbiviijaid. Väga
emotsionaalsed ja armsad peod.
Kiidame Marikat – peaorganisaatorit laadapäeval.
Super pirukad, saiad kohvikus
Kiidame kõiki lapsevanemaid, kes abistasid
laadapäeval õpetajaid ja varustasid lette kaubaga.
Kiidame kogu lasteaiaperet koostöö eest ja tiitli
Lapsesõbralik lasteaed eest.

JOO MAHLA!
Mahlad sisaldavad A- ja B- vitamiine ning Cvitamiini
Mahlades leidub süsivesikuid, samuti kaaliumi,
magneesiumi ja teisi mineraalaineid
Mahla maitse ja aroom ergutavad nii meeleorganeid
kui ka seedenäärmeid
Täismahlas leiduvad mikroelemendid, nagu tsink,
koobalt ja jood on head immuunsüsteemile
Mahl ergutab laiska magu ning paneb seedimise
paremini tööle
Marjamahlad aitavad ennetada kroonilisi
südamehaigusi ja vähki
Mahl aitab keharakkudel kahjustavate ja stressi
tekitavate hapnikuosadega võidelda
Mahlas leiduv kaalium ja naatrium aitavad pingeid
maandada- stressis organism vajab neid 2-3 korda
tavalisest enam!

TUNNUSTUS LASTEAIALE
5. juunil toimus Lillepaviljonis Tallinna haridusasutuste 2007-2008. õ/a pidulik
lõpetamine. Autasustati konkurssidel osalenud parimaid koole ja lasteaedu.
TUNNUSTUS VESIROOSI LASTEAIALE- TIITEL

“LAPSESÕBRALIK LASTEAED 2008”
Sellega kaasnes preemia 15 000 EEK

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

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…

LASTEAIA LÕPETAJAD 37 lend:
ALABERT,MARKUS
HAAVISTU, JOHN ARNAR
HAKK, HUBERT
HALLER, GEORG
HEINMETS, CARMEL-ANN
JUHKAMI, JOHANNA
JUSS, TARKO
KALBRE, ANDRE
KANNIKE, ELIS
KAUR, KIRKE
KIVISIKK, TANEL
KIVVISTIK, STEFAN JOEL
KOTLI, KRISTJAN
KRICERE, VANESSA
LAASPERE, LAURI
LEPIK, ANN MARIE
LIIVA, TOBIAS ERIK
MATIKAINEN, MARIA-HELEENA
MEEMA, JOHANNA-LIISA
MEIGAS, JANE CATHLYN
MELLIK, KRISTINA
MIGUR, HELENA
OTTSON, MARK

PALLUM, RIHO MARTEN
PAUKLIN, RETI
PÕLDÄÄR, ROBERT
PÄRN, MARKUS
PÄRT, HANS
RANNASTE, EINIKE JOHANNA
RAUDSIK, KÄTLIN
REINTAM, BRIGITTE CARMEL
REISENBUK, KARL MARKUS
SALISTE, HENDRIK
SUTT, SONJA LIISA
TAMMEKÄND, KATRIN
TAMMEKÄND, MARTIN
TEEMANT, IRIS
TILK, PAULA
TOMBERG, MARIA HELENE
TREIER, LAURA
UIBO, KEVIN CHRISTAL
VAHER, MARKUS
VARJO, ANNI
VEIERT, GRETE-LIIS
VEISVEER, LIINA
VOLGA, MARCOS

HEAD KOOLITEED!

