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DETSEMBER

Päkapiku raske töö
J. Kivi
Käes on jälle jõuluaeg,
Päkapikk käib ringi.
Heade laste sussi sisse
peidab väikse kingi.
Lapsi häid on miljoneid,
kingikesi kaPäkapikul raske neid
kõiki vedada.
Kuid väike vapper Päkapikk
edasi vaid rühib!
Tuleb minna - tee on pikk,
küll hiljem peab ta pühi
ÕNNITLEME!
1. dets. ANNE P.
8. dets. MEDELEIN
11. dets. SIRJE
17. dets. ÜLLE
18. dets. SVETA

LAPSESUU
Enne jõule nagu ikka kombeks, seisis
ka meie aknalaual suss. Poja 2,5
aastane leidis sealt igal hommikul
midagi head ja paremat. Ühel
hommikul
aga panime sussi sisse väikese
päkapiku. Poja jooksis ärgates kohe sussi
revideerima aga oh häda - tuli suure nutuga: "
emme, emme sussi sees pole
midagi ja päkapikk on ära surnud".

2011.a.

LASTE TOREDAD TEGEMISED JÕULUKUUL
Muinasjutuhommikud
Detsembri 2. ja 3.
nädalal
toimusid
Muinasjututoas Evelyni,
Helle- Reeda ja Jaanika
juhtimisel
muinasjutuhommikud
lastele.
Pokude
ja
Konnakeste lastelt ja
Jaanika eestvedamisel sündisid uued Vesiroosi
Printsessi muinasjutud. Neid ootab nüüd ees
näidendiks seadmine.
Jõulukaartide meisterdamine koos sõpradega
12. dets. tähistasime III
adventi koos sõpradega
kaartide
meisterdamisega.
Näiteks
Mesimummid
käisid
külas
Naerulindudel.
Lisaks
ilusatele kaartidele said
lapsed ka koos mängida.
Konnakesed tegid kaarte aga koos Eva Chrisine
emaga.
Jõulupeod
14.- 22. dets. oli igal õhtul majas liikumas näha suure
kingikotiga Jõuluvana. Ta sattus Päkapikkude,
Lumememmede, Karude ja Mesimummide juurde

ning isegi Aafrikasse.

Laps oli oma sussid märjaks teinud ja pani need siis
ilusti ööseks radiaatori peale kuivama. Hoolikas
päkapikk poetas öösel sinna mõned
šokolaadikommid.
Hommikul oli kisa suur: "Emme-issi, päkapikk on mu
sussi sisse kakanud!!!"

Selgi aastal ei unustanud Jõuluvana ära meie
töötajate lapsi. Seekord vanusepiirangut ei olnud ja
oodatud olid kõik. Jõuluvana lustis nii suurte kui
väikeste lastega ja jagas luuletuse eest kommipakke.

Meisterdasime Välisministeeriumile jõulukaarte
Lapsevanematega koostöös toimus 8. detsembril saalis
Jõululaat, kus kõik soovijad said oma käsitööd müüa.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
1. detsembril toimus Haabersti Vabaajakeskuses
Jõuluootuspidu lasteaia töötajatele. Esmalt oli kõigil
soovijatel võimalus ujuda basseinis, mille järel ootas
saalis kaetud laud. Veidi keha kinnitanud, saabus ka
Jõuluvana. Kinkide teemaks oli seekord Vesi.
Jõuluvana oli sellest kenasti kinni pidanud.
1.dets. Jaanika lasteasutuse juhtide nõupidamisel

Parim personaliprojekt „Elu on lill” eripreemia 650EUR
KOOLITUSED
1 - 2. dets. Katrin Mentorikoolitusel Tallinna Ülikoolis.
6.–7. dets. Tiina koolitusel Hea Alguse koolituskeskuses
„Lapsekeskne metoodika lasteaias”
5. – 7. dets. käisid Niina, Marika, Maire ja Lidia Viking
Line´l koolitusel Õpetaja motivatsioon. Läbiviijaks Inno
Joonas.
KOOSOLEKUD
8. dets. Pedagoogiline nõupidamine
13. dets. Sihtasutuse Lasteaed Vesiroos liikmetele pidulik
lõunasöök
TEATER
5. dets. Kaari Sillamaa teater etendusega „Nukukese
jõuluöö

Liivalaia Gümnaasiumis. Teemaks „Kriisiabi ja turvalisus
lasteaias”
6.dets. käisid õpetaja abid külas Liivaku Lasteaias
7.dets. Jaanika juhtimiskonverentsil „Juhtimise Tarkus”
13.dets. Jaanika osales Eesti Rahvusraamatukogus EOÜ
90. tegevusaasta lõpetamisel, kus tunnustati aasta linnu
fotokonkursi võitjaid
28. dets. Kuna väljas oli soe, päikesepaisteline ja lausa
kevadine ilm, toimus meil spontaanne
lehekoristushoogtöö. Õueala sai palju puhtamaks.
27.dets. Vesiroosi aastalõpulõuna ja tänuüritus
” Vesiroos tänab 2011”
Direktor tegi aasta 2011 kokkuvõtva esitluse piltides.
Jaanika tõi välja meie tipphetked ja ühised saavutused.
„Vesiroos tänab” tunnustamisele esitati personali poolt
väga mitmeid kandidaate, kes on aasta jooksul silma
paistnud ning huvitavamaid ja säravamaid tegusid. Välja
jagati järgmised tunnustused:
• Aasta tegu – Parima toitlustamisega lasteasutus
• Aasta ühisüritus- Lasteaia juubel 40
• Aasta koolitus- Esmaabi ABC Pärnumaal
• Aasta inimene- Jaanika
• Aasta õppija- Liina
• Aasta koostööpartner-Tommy Mängukooli õpetaja
Külli Arand
• Aasta tiim- muusikaõpetajad Janne ja Iivi
• Aasta abikäsi: lapsevanemad –Teeme ära
Eripreemiad
• Heategija 2011- Risto Tõnupärt
• Aedniku KT- Niina
• Kõige mahedamad- Maire ja Lidia
• Imemees- Toivo ja Taivo
• Korraarmastaja –Svetlana
• Kõikidele lastele – tervena püsimise ja hea
kohalkäigu eest.
Kuid ärgem unustagem!” Tiitel ei tee inimest ülikuks. Sa
võid šaakalit lõviks kutsuda, kuid ta jääb ikka
šaakaliks.” Edgar Rice Burroughs

Jaanika tänab kõiki lapsi, õpetajaid ja
lapsevanemaid vastastiku rikastava koostöö eest
2011.aastal
Täname lapsevanemaid toredate kostüümide eest
jõulupidudel
Täname Jõuluvana ja tema abilisi kingituste eest
Täname Mairet ja köögirahvast maitsva jõululõunasöögi eest

ILM
Tuulised ja vihmased ilmad jätkusid ka detsembris.
Veetase tõusis kõigis veekogudes. Pärnut ähvardas taas
üleujutus. Õnneks jäi see oodatust väiksemaks. Aasta
tagasi uputas meid lumi, nüüd teeb seda vihm.
Tuhala nõiakaev läks taas keema. Selles poleks midagi
imelikku, kui kuupäev ei oleks 20. detsember!
Mõnel pool sadas jõuludeks ka veidi lund.
26. detsembril räsis Eestimaad taas torm- Patrick.
Inimesed käisid mere ääres võimsat loodusjõu tegutsemist
oma silmaga vaatamas.
Marutuul murdis puid, rebis katuseid ja jättis tuhanded
majapidamised elektrita. Mõnel pool oli elekter ära kuni
uue aastani.
Detsembri ilmad olid nii soojad, et aasta viimasel päeval
õitsesid mõnel pool lilled ja puudel olid pungad puhkenud.
Temperatuur tõusis kohati isegi 9 kraadini.
Loodame et lund ikka natuke tuleb!
RÕÕMSAT AASTAVAHETUST KÕIGILE!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

