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JÄLLE KEVAD
Karl Eduard Sööt
Jälle kuused kumisevad,
saared lausa sumisevad,
kaasik kajab, lepik lajab,
õisi helvetab ja sajab,
nii et muru neisse upub.
Lõo lõõrib, kägu kukub:
„Ära uinu, ära tuku!
Aeg on tõusta! Kukku, kukku!”
Pääsukene, piiri-pääri,
lendab mööda räästa- ääri…
Piiri- pääri, liiri- laarikevade lööb pillerkaari

ÕNNITLEME!
1. märts- ULVI G.
4. märts- ERIKA
9. märts- EDA- 50!
10. märts- LIDIA- 65!
28. märts- TERESA

LAPSESUU ARMASTUSEST
•

•

Ämm on karistus selle eest, kui
abiellud isikuga, keda sa ei
tunne.
• Armastus on kõige tähtsam asi
maailmas, aga pesapall on ka
lahe
• Armastus leiab sind isegi siis,
kui sa üritad selle eest end ära peita. Ma olen
üritanud ennast peita sellest ajast saadik kui ma
olin viiene. Tüdrukud ikka leiavad mind üles.
Mõned kindlad viisid, mismoodi panna teist inimest
endasse
armuma:
- Ütle, et omad tervet kommipoodide ketti.
- Üks kindel värk on viia tüdruk välja sööma. Vaata
midagi, mis talle kindlalt meeldib. Minu puhul
friikartulid alati mõjuvad.

2011.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
2. märts- Mõmmid külas Tallinna Saksa Gümnaasiumis
vaatamas etendust „Prügihunt”
3. ja 4. märtsil käisid Mõmmid ja Lepatriinud külastamas
Teatri- ja Muusikamuuseumi

4. märtsil käisid Konnakesed
Allika lasteaias Maslenitsal.

8. märtsil käisid Konnakesed, Pokud, Lepatriinud ja
Mõmmid Sütiste metsas Mustamäe nõlval vastlaliugu
laskmas. Väiksemad kelgutasid lasteaia küngastel. Peale
vastlasõitu joodi kuuma teed ja krõbistati küüslauguleibu.
Mustamäe lasteaedade II Teatrifestival
10.- 23. märtsini toimus teatrikuu raames Mustamäe
lasteaedades teatrifestival. Sel aastal toimusid 25 erinevat
etendust seitsmeteistkümnes
Mustamäe
lasteaias.
Esinemiskogemuse said 467
last ja 52 õpetajat. Festivali
lõpetamisel esines Vesiroosi
õpetajate
teater
Marika
Männiku etendusega „Kuke
Kusti”.
Tunnustati
kõiki
osalejaid.
Lapsed
said
tänutäheks
kleepsud
ja
õpetajad tänukirjad. Festivali
raames koguti lasteaedade
poolt ühiselt 349,49 EUR heategevusfondi „Märka ja aita”.
Teatrifestivali raames:
14. märtsil käisid Pokud Sinilinnu lasteaias vaatamas
etendust „Timbu- Limbu ja Lumemöldrid”
16. märtsil käisid Konnakesed külas Liivaku lasteaias
vaatamas etendust „Okasroosike”
18. märtsil toimusid meie laste ja õpetajate etendused
Lepatriinu lapsed etendasid näidendit „Päev ja öö „ ning
õpetajad Marika, Niina, Anneli, Iivi, Ülle ja Janne

mängisid etendust „Kuke- Kusti lugu”, mille autoriks on
õpetaja Marika. Meid külastasid lapsed Liivaku, Allika ja
Sõbrakese lasteaiast.
21. märtsil- kevade alguse puhul toimus Muinasjututoas
autoriminutid Helle- Reedaga, kes tutvustas lastele
Vesiroosi muinasjuttu ja selle tekkelugu.

MEILT JA MUJALT
11. märtsil Jaapanit tabanud maavärin tõi kaasa ulatusliku
looduskatastroofi, kus hukkus tuhandeid inimesi ja koduta
jäid mitmed sajad tuhanded. Tuumajaama põlengu tõttu
varitses ka suur tuumareostusoht
23. märtsil rööviti Liibanonis 7 Eestist pärit
jalgrattamatkajat. Nende asukoha kohta ei ole senini
mingeid andmeid. Välisminister Urmas Paeti sõnul on
jätkunud tihe koostöö nii Liibanoni ametivõimude kui
partnerriikide esindajatega Liibanonis röövitud Eesti
kodanike leidmiseks.
Õpetajate tähtsad ja toredad tegemised
15. märts Jaanika IKT infrastruktuuriteenuse ja IKT
vahendite hooldusteenuse infopäeval Õpetajate Majas
10. märtsil tähistasime naistepäeva jalutuskäiguga
vanalinnas ja ühise piduliku õhtusöögiga Hellemani
Kõrtsis.
18. märtsil Katrin Vanaküla infotunnil Õpetajate Majas
Teemaks on elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord.
29. märts. Marika a/ü seminaril õpetajate Majas
Toimusid rühmatiimide vestlused. Osalejad juhtkond ja
rühmatiimid.
KOOLITUSED
1.märtsil käis Jaanika koolitusel Tallinna Linnavolikogu
istungite saalis teemaks „Maksundusalased põhitõed“
16.- 17 märtsi käisid Evelyn ja Erika koolitusel
Väärtuskasvatusest
18, märtsil käisid Maire, Lidia ja Helje Mahetoidu töötoas.
Läbiviijaks Anni Arro
29. märts. Helje koolitusel Töökeskkonna riskide
hindamine lasteaias.
31. märts ja 1. aprill- Tiina käis Hea Alguse
Koolituskeskuse
kursusel
Lapsekeskne
metoodika
lasteaias.

•
•
•
•
•

Marika Männikule ja Vesiroosi teatri trupile vahva
Kuke-Kusti etenduse eest.
Lepatriinu rühma lastele ja õpetajatele Etenduse
Öö ja Päev eest.
Helle- Reedale teatrifestivali organisatoorse töö
eest ja Evelynile logo eest.
Kõigile, kes aitasid nõu ja jõuga kaasa
teatrifestivali eduka läbiviimise eest.
Marika tänab etenduse Kuke Kusti tiimi
kordaläinud etenduse eest.

ILM
Ilm ei tahtnud kuidagi kevadiseks minna. Öösiti
külmakraadid veel - 10 ligi ja ka päevased
temperatuurid ei tahtnud plusspoolel püsida. Paar
kevadiselt soojemat päeva oli kuu lõpupoole ja siis
kahanesid ka suured lumevallid. Märtsis ei jõudnud sel
aastal kohale ka veel kuldnokad, keda on lasteaias
ootamas kaks uut pesakasti.

NUPUTAMIST
Lahenda ristsõna!

TEATER JA KINO
4. märtsil külastas meid teater „Sõber” etendusega
„Metsamuinasjutt”
7. märts. Kultuuripealinn 2011 raames külastas meie
lasteaeda tõeline kino. Näidati filmi Oleviste kirikust ja
joonisfilmi „Mirjami lood”
9. märts- meie saksa keele
õppijatele saksa keelne etendus
Goethe Instituudi poolt.
Kes lastest saab endale mänguasja?

KOOSOLEKUD
2. märts- Ped. Nõupidamine
9. ja 30. märtsil infotunnid
28.märts Juhtkonna info
28. märtsil Sihtasutuse Vesiroosi Lasteaed koosolek
Üleskutse vanematele!
Kui Sa soovid lasteaia tegevust ja ujula toimimist toetada
rahaliselt, siis saad teha annetuse Sihtasutus Vesiroosi
Lasteaed kontole nr 221034705516.
PRAKTIKANDID
14. märtsist Lepatriinudes praktikandid Liisa ja Kadi,
Mõmmides Ethel ja Laura.
Meie lasteaias sooritab oma praktikat Mari- Liis Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolist.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

