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JAANUAR
Alles heitis hända aasta sabaots detsember.
Lipsti, ja läinud ta oligi!
Aeg asemele annab uue aasta kaksteist kuud.
Esimene neist vist ongi juba platsis.
Ta toksib nokaga ja nõuab: „Tehke lahti!
Ma olen nokaots,
mul nimeks JAANUAR
ja tahaks soovida teil
õnnelikku aastat uut!”

Jätkamaks jõulukuu ilu ja sära alustasime aastat värvide
kuuga. Igal nädalal oli erinev värv- punane, roheline,
sinine, kollane. Pardikeste rühmas oli ka lugemispesa
vastavates värvitoonides ja lapsi ootas värvimuinasjuttude
raamat. Kahjuks käis seal muinasjutte kuulamas vähe
lapsi.
Maja oli täis rõõmsaid,
erivärvilisi joonistusi ja
meisterdusi. Värvidekuu
lõpetas õpetaja Iivi ja
praktikantide poolt vahvalt
läbiviidud värvidisko!

ÕNNITLEME!
9. jaan. – TEELE
PALJU ÕNNE ÕPETAJA TIINALE,
KELLE PERRE SÜNDIS 2. JAANUARIL
KOLMAS POEG RASMUS!

ILM
Talvekuu oli väga soe. Temperatuurid püsisid nulli
lähedal. Jaanuarikuu torm jäi oodatust nõrgemaks,
kuid tekitas sellele vaatamata palju materiaalset kahju.
Mõnel üksikul päeval said lapsed ka veidi talvelõbusid
nautida, kuid enamus päevi olid vihmased, sombused
ja pimedad. Päikest nägime sel kuul väga harva.
Kuna talvetaat mängis vingerpussi, lükkus ka
plaanitud lume- ja jääskulptuuride tegemine edasi
lume ja külmema ilma saabumiseni.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. jaan. tähistasime juba traditsiooniks kujunenud
kolmekuningapäeva kuklite valmistamise ja lastele suurt
elevust pakkuva oa-printsi ja printsessi valimisega
Selle aasta oaprintsid ja –printsessid olid:
Konnakesed- Karoliina
Pokud- Bianka
Mesimummid- Merili
Naerulinnud- Kelly
Rohutirtsud- Ann-Marie
Naksitrallid-Mark
Krõllid-Mikk Oliver
Tähetäpsid-Joonas
Lepatriinud- Vadim
Mõmmid- Rei-Martti
7. jaanuari hommikuks olid kõik päkapikud Päkapikumaale
tagasi kolinud.
28. jaan. käisid Naerulinnud ja Krõllid tsirkuses. Ammuli
sui jälgisid lapsed trikke dresseeritud loomadega. Kõige
rohkem meeldisid lastele toredad kassid. Seal oli ka koer
kes oskas arvutada. Tulega mängimise show pani lapsed
vaimustusest ohhetama. Ja loomulikult tõi kloun laste
näole naeratuse ja sära. Tsirkuses oli palju erinevaid
atraktsioone ja tore oli, et ka lapsed said kaasa lüüa.
30. jaan. toimus treener Anne
juhendamisel traditsiooniline
kõrgushüppevõistlus, millest
võtsid osa kõik 8 rühma.
Võistlus oli pingeline, haarav,
emotsionaalne. Kõik olid väga
tublid. Tublimaid autasustati
diplomitega ja kõiki jõujoogiga.
31. jaan. käisid Naksitrallid ja Rohutirtsud tutvumas
Nukuteatriga ja vaatamas etendust „Kunksmoor”. Lahked
võõrustajad näitasid lastele teatri kõige põnevamaid paiku
ja nende töötajate salapäraseid tegemisi, keda teatrilaval
kunagi ei näe.
Kustumatu mulje jätsid lastele kostüümiladu, lavamakettide
valmistamine, nukumuuseumisse viimist ootavad nukud.
Peale Kunksmoori ja Trummi seiklustele kaasaelamist
tegime väikese ringkäigu vanalinnas. Giid Marga
eestvedamisel avanesid meie ees mitmed toredad pildid ja
lood iidsest linnast. Senini pakub rühmas kõneainet
Oleviste kiriku külastamine. Maalid kiriku seintel ja pühalik
orelimuusika on laste südametesse jäänud.
Rohutirtsude rühma lapsed alustasid ettevalmistusi
valgusfestivaliks:
valmisid
valgusviljad, mida saab kaeda
21. veebruaril Kuberneri aias
Toompeal. Valmimas on ka
Tähelilled ja ka fotod, kus lapsed
ja nende meisterdused muutuvad
lumehelvesteks.
Fotod
on
vaatamiseks Viru Keskuses

MEILT JA MUJALT
 Vanalinnas, muinasjutulossi meenutavas majas avas
uksed Eesti Lastekirjanduse Keskus. Majas on
lasteraamatukogu ja esimene Eesti lastekirjanduse
muuseum. Avamisel on E. Valteri galerii ning tegevust
alustavad ka muinasjutuklubi, töötoad ja loomeringid.
Kindlasti leidub seal palju vaatamist ja tegemist igas
eas lastele- tasub külastada!
 Ilmus Tiia Ausmaa uus positiivse sõnumiga
lasteraamat „Tähtsad asjad”. Raamat räägib muti ja
jänese sõprusest ja hakkamasaamisest siin ja praegu.
Raamat on ka plaadi peal, loeb Tõnu Aav.
 2007.a. kaunimalt kujundatud 25 raamatu seas oli ka
mitmeid lasteraamatuid. Need on välja pandud
Rahvusraamatukogus.
 18 jaan. tähistas Tallinna 1. Internaatkool oma 85.
aastapäeva. Selle kooli erinevates klassides on
haridust ja toimetulekut omandanud ka paljud meie
lasteaia arendusrühma lapsed.
 Lastele tuttavad multifilmitegelased Smurfid said
jaanuaris 50 aastaseks!
 Viinis, Schönbrunni loomaaia külastajatele näitas end
esmakordselt imearmas, viiekuune
pandabeebi Fu Long. Tegu on
esimese
Euroopas
sündinud
pandakaruga
üle
25
aasta.
Eelmine väike pandakaru sündis
1982.a. Madridi loomaaias.
TEATER LASTEAIAS!
25. jaan. käis lapsi harimas Ivar Lett oma teatriga „Sõna ja
Tants”. Etenduse nimi oli „Igaühel oma õnn”
ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
14.jaan. pidas Jaanika TLÜ Täiendõppekeskuse
koolitusjuhi Anneli Peetso üliõpilastele loengu teemal:
„Sisehindamine ja kvaliteet lasteaias Vesiroos”.
18. jaan. käis Helle- Reet Bogdani bubis Mustamäe
juhataja asetäitjatega kohtumas ja nõu pidamas.
22. jaan. käis Helle- Reet õppekäigul Viljandi
lasteaedades. Külastati Vaba Waldorf Kooli ja vastavatud
Mesimummi Lasteaeda.
22.jaan. käis Jaanika Õpetajate majas algajate juhtide
mentorprogrammi seminaril "Sisehindamise rakendamine"
29.jaan.
toimus
Mustamäe
alushariduse
juhtide
nõupidamine Kelmiküla lasteaias. Seal käis Jaanika
31. jaan.-2. veebr. viibisid Jaanika ja Janne Pärnus
haridusjuhtide konverentsil ja Haridusmessil. Saime väga
palju kasulikke kontakte.
31. jaan. külastas Tähetäpsi rühma ajakirja „Pere ja kodu”
toimetaja Kadri Vilen, kes tahtis teada kuidas toimub
lasteaias kombeõpetus. Ta küsitles nii lapsi kui ka õpetaja
Evelyni
Õpetaja
abid
teevad
oma
presidendi
Marga
eestvedamisel mitmesuguseid vahvaid üritusi. Koos
tutvutakse erinevate kohvikute kultuuridega, külastatakse
teatreid ja näitusi, tehakse sporti ja käiakse üksteisel külas.
Jaanuaris mängisid nad bowlingut, vaatasid KUMUs giidi
juhendamisel Hispaania sürrealisti J. Miro väljapanekuid
ning ka L. Lapini, Saksa moodsa kunsti ja Poola 19.-20.
sajandivahetuse kunstinäitusi. Muljeid vahetati Viini
kohvikus Kadriorus.

LASTEAIALE
 Alustasime pedagoogilise kabineti sisustuse
uuendamisega
 Valmis sai puhketuba
 Kõikidel töötajatel on võimalus kasutada
massööri ja juuksuri teenuseid.
 Jaanuarist
tõusis
lapsevanemate
poolt
kaetava osa määr 348 kroonini. See on seotud
miinimumpalga tõusuga
KOOSOLEKUD
17. jaan. oli Hoolekogu koosolek. Arutusel olid
toidusoodustused.
21.jaan. toimus Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed koosolek.
Uueks esimeheks valiti Helje Simmer
30. jaan. oli koos lasteaia Pedagoogiline nõukogu
KOOLITUS
10.-11. jaan. käis Monika Hea Alguse Koolituskeskuse
korraldatud
koolitusel
„Lapsekeskne
metoodika
lasteaias.Lapse sujuva ülemineku toetamine lasteaiast
kooli”
14.-16. jaan. alustas Iivi 160 tunnist koolitust TLÜ-s
teemal „Muusikaga lasteaiast kooli”
16.jaan. käis Jaanika AHA Keskuses õppepäeval “Töö- ja
puhkeaeg ning palgakorraldus haridusasutustes”
28.-30. jaan. alustasid Janne ja Reinika Tallinna Ülikooli
Täiendkoolituse Keskuses 160 tunnist juhtimiskoolitust
“Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine”
PRAKTIKANDID
21. jaan.- 8. veebr. rõõmustasid meid praktikandid TPed.
Seminarist. Iivil oli abiks Sandra, treener Annel Kadi ja
ravirühmas Nele.

Vanad hiinlased õpetavad- Masseeri end erksaks!
Masseerimist alusta juba voodis, patsutades lamades
rindkeret.
 Tõuse istuli ja hinga sügavalt ning järsult välja
 Hõõru käed vastamisi soojaks ja masseeri nägu, matkides
pesemist
 Hõõru pöidlaselgadega nina külgi üles- alla (36 korda)
 Hõõru õrnalt ülemisi silmalaugusid (36 korda)
 Kata kõrvad peopesadega ning lase keskmise ja
nimetissõrmega kuklale nipsu (24 korda)
 Kõiguta keha külgedele, sirutades käed välja (36 korda)
 Jätka kõigutamist, sirutades välja jalad (kumbagi 36 korda)
 Pilguta silmi (36 korda)
Võimlemine ja kerge massaaž aitavad kehal päevaks ette
valmistuda. Värske õhk ja harjutused ergutavad ainevahetust
ning aitavad vabaneda öö jooksul kogunenud kahjulikest
ainetest.


LAPSESUU

