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Ilmar Trull
JUBA UNEOOTEL KARUD
TEKKE-PATJU KLOPIVAD.
TÜHJAKS SÖÖDUD MESITARUD,
MARJUGI EI NOPI NAD.
TAMMUVAD JA HAIGUTAVAD,
PAREM ON, KUI NEID EI TÜÜTA.
TALVEKS MÖÖBLIT PAIGUTAVAD,
ENAM KOHVI NAD EI RÜÜPA.

ÕNNITLEME
7. nov. – HELJE
11. nov. – HELLE-REET
22. nov. – IVIKA
Palju õnne!
Mudila lasteaed 55
LAPSESUU
"Kui mina suureks saan, siis ma
hakkan ka isaks"
"Kas sul siis lapsi ka on?"
"Jaa. mul on üks laps"
"Kas sama hea laps kui sina?"
"Mul on siis palju parem laps..."
Emme ootab issit. Emme nuriseb: "No kus see issi nii
kaua muneb!".
Mööduvad minutid. Issi pistab pea ukse vahelt sisse.
2-aastane Devon hõikab: "Emme, emme, tule vaata,
issi ei mune enam!!!"

ILM
Novembri
ilm
oli
vihmane
ja
tuuline.
Temperatuurid püsisid plusskraadides, kuu lõpus
olid öösiti mõned miinuskraadid. Tekkis must jää
ja kohe olid ka sellest tingitud liiklusõnnetused.
EMHI ilmavaatluse andmetel oli Eesti keskmine
õhutemperatuur novembris viis kraadi, mis on
alates 1961. aastast kõige kõrgem.

2011.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
November kujunes poiste ja
isade
mehiseks
jõukatsumiseks spordisaalis.
Väga meeleoluka sportliku
ISADEPÄEVA
pidasid
Mesimummid,
Pokud
ja

Konnakesed.
Naerulinnud,
Pardikesed,
Lepatriinud ja Pardikesed sõid
koos issidega hommikuputru
ja
laulsidmängisid
muusikasaalis.
Poistele oli aga väljakutseks meie traditsiooniline
RAMMUMEHE valimine.
Sel aastal said Rammumehe tiitli
Mihkel Konnakestest, Rasmus Pokudest, Mattias
Rohutirtsudest ja Theodor Naksitrallidest.
Tublid olid ka kõik tantsutüdrukud ja osavõtjad, kohtunikud
ja pealtvaatajad.
10. nov. liikusid lasteaias
Mardisandid. Naksitralli
Mardid
käisid
Krõlli
rühmas külas, Pokude
Mardid
aga
Mesimummides, köögis ja
kabinettides.
Andidena
koguti
kotti
palju
maiustusi.
17. nov. käisid Rohutirtsudel külas hambaarstid dr.
Käärst, dr. Sokk ja dr. Naurits. Nad rääkisid lastele
hammastest üldiselt- kus need on, mis järjekorras suhu
tulevad, kust tulevad jäävhambad, mida teha et hambad
terved hoida. Lastele õpetati kuidas õigesti hambaid pesta
ja igaühele kingiti uus hambahari.
25. nov. – Kadripäev. Kõik lapsed ja õpetajad olid
valgetes riietes. Pokude Kadrid käisid Mesimummi
rühmas mängimas Konnakeste rühm käis külas
Naksitrallidel- lastel oli tore koos mängida. Krõllid käisid
Naerulindudes katri jooksmas- tantsiti, mõistatati
mõistatusi, nimetati tähti ja numbreid. Lastel käis külas
kodujänes.
27. nov.- I advent. Ilm
mängis vingerpussi- oli
väga tuuline ja seetõttu ei
saanud
õues
advendiküünlaid
süüdata.
Tähistamine toimus saalis,
kus direktor Jaanika luges
lastele jõulujuttu.
Kogu
majas
algas
jõulusagin.
Kaunistati
rühmaruume,
meisterdati
jõulukaarte.

KOOLITUSED
1. nov. käis Ülle TPS-is koolitusel Praktikandi
nõustamine, juhendamine.
1.-2.nov. osales Jaanika Tallinna Ülikooli Balti Filmi
ja Meediakooli koolitusel “Meedia 3-11-aastaste laste
elus” Kinos Artis
2. nov. Koolituskonverents Padriku Lasteaias „Muna
õpetab kana ja kana õpetab muna”. Seal käis Janne.
2. nov. Ivika TPedSeminaris koolitusel „Projektiõpe
lasteaias”
3. nov. Keskkonna konverents Hotell Clarion
Europa´s, kus käisid Helje ja Katrin
3. nov. TAI Koolitus, milles osales Evelyn
23. nov.- sisekoolitus lasteaias. Janne, Anneli,
Erika, Jaanika andsid edasi koolitustel saadud
teadmisi
28. nov. Jaanika Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
„Tervisedenduse eriala praktikabaaside mentorite
koolitusel”
18.-30. nov. Iivi kvalifikatsioonikoolituse III moodul.

TEATER
25. nov. külastas meid teater Rafi etendusega
„Südame kolm soovi”

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi

Jaanika ja Evelyn tänavad kõiki, kes osalesid
suurpuhastusel ja keldrikorruse kompleksi rajamisel!

16. nov. toimus Sinilinnu
lasteaias
TEL
lasteaedade mälumäng.
Meie lasteaeda esindasid
Katrin, Ivika ja Niina. Nad
saavutasid väga tubli II
koha!
17.nov. Jaanika Mudila lasteaia 55.juubelil
17.
nov.
käis
Niina
Rahvusraamatukogus
Lastekaitseliidu poolt korraldatud koolitusel „Kuidas
elad Eestimaa laps?”
21.nov. Jaanika ja Evelyn osalesid „Parim
personaliprojekt
2011”
projektide
kaitsmisel
Kelmiküla lasteaias
22.nov. Mahetoidu töötuba meie lasteaias.
23.nov. Maire,Lidia, Helje ja Jaanika Tallink Spa
hotelli
restoranis
Toitlustamiskonkursi
aasta
lõpetamisel, kus degusteeriti parimate toitlustamise
eest tunnustuse saanud Tallinna lasteaedade
kokkade valmistatud hõrgutisi, mis valmisid Tallink
Spa Hotelli peakoka Andrus Laaniste meisterlikul
juhtimisel.
24.nov. Evelyn ja Jaanika ajakirja „Director”Klubi
üritusel „Chicago 1933” pubis.
27. nov. oli Rakvere teatri muinasjutukonkursi
„Tuhkatriinu lugu” tööde esitamise tähtaeg. Erika
saatis sinna 2 muinasjuttu: „Lugu kolmest
printsessist”, mille autoriteks koos Erikaga olid ka
Naksitralli lapsed, ja „Nõiaöö”, mille autoriks oli
Erika. Tänutäheks saadeti Erikale ja lasteaiale 2
plaati: Rakvere teatri muinasjutud ja Laule Rakvere
teatri lastelavastustest
29.nov Helle-Reet Õpetajate Majas infotunnil
„Riikliku järelevalve prioriteedid”
25.nov. avati meie ühise jõupingutuse tulemusena
keldrikorrusel metoodikakompleks
30. nov. TPed Seminari õppegrupi koolituspäev
Vesiroosis. Koolitajad Janne ja Jaanika

PRAKTIKANDID
31.10-09.12 viibis Tähetäpsi rühmas õpetaja Eda
juhendamisel praktikal Tallinna Ülikooli alushariduse
pedagoogika üliõpilane Heli.
14. nov.-09.dets. olid meie majas praktikal TPS
sotsiaaltöö I kursuse üliõpilased Alla- juhendajaks
Erika, Anni- juhendajaks Eda, Liisu- juhendajaks
Rita, Ege- juhendajaks Ulvi, Elis- juhendajaks Ivika,
Siiri- juhendajaks Tiina, Liisa- juhendajaks Niina,
Stanislavjuhendajaks
Marika
ja
Alesjajuhendajaks Ülle.
21.11-16.12 olid meil praktikal TPS lasteasutuse
õpetaja II kursuse üliõpilased Teele- juhendajaks
Janne ja Katrin, Kerttu- juhendajaks Anneli, Pillejuhendajaks Anne.

PEA ASI
Juuksed on organismi kõige tundlikum mõõdik. Need
annavad esimesena märku, kui inimese tervis
halveneb. Nimelt pole juuksed eluliselt esmavajalikud
ja kui kehas on puudu toitaineid, vitamiine või lihtsalt
elujõudu, siis esimesena jäävad vaeslapse ossa ja
põdema just juuksed.
Üks kanamuna päevas hoiab juuksed peas!
(Tõeline kasupomm on munakollane - ja
kolesterooli pärast pole tarvis muretseda.)
Juukseid tuleks pesta kaks korda nädalas,
kuivatada võimalikult loomulikul moel. Saunas
käies peaks juukseid kaitsma rätiku või
saunamütsiga.
Nii eestlased kui soomlased elavad otse
ravimikapi peal. Looduslik turvas ravib
peanaha põletikku ja turbamask annab
juustele toitu ning tuge. Peanaha normaalne
värvus on hallikasvalge, põletikust annavad
tunnistust roosakaspunane värvus ja sügelus.
Väga paljudel inimestel pole aimugi, et nende
peanahk on põletikuline.
Mitmesugused õliravid parandavad peanaha
vereringet ja annavad häid tulemusi.
Põletikku põhjustab sageli vagellest, kes elab
peanaha all ja toitub rasunäärme eritisest.
Lest omakorda levitab baktereid, kes
muudavad juuksejuure ümber oleva vedela
rasu tahkeks, mistõttu juur ei saa enam
toitaineid, lämbub ja sureb enne kasvutsükli
loomulikku lõppu.
Stress kulutab keha vitamiinivarusid kiiresti,
nõrgestades organismi immuunsüsteemi.
Seda aitab ennetada vitamiini- ja
mineraalainerikas toit.
Juuste väljalangemine on tõsine meditsiiniline
probleem. Pärilikul eelsoodumusel on oma
roll, kuid kiilaspäisuse puhul on see kindlasti
ületähtsustatud.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

