N R 36 M Ä R T S
MÄRTS
J. Oro
MUUTLIK ILMASTIKU MEEL
TUUL ON TIHTI JAHE VEEL,
NIISKUSE JA UDU TOOJA
SIISKI ENNUSTAMAS SOOJA.
KAUGEL KÜLL VEEL LIND JA LILL,
KASEMAHL JA PAJUPILL
AGA KRAAVIS VOOLAB VETT
ÕHUS TUNDUB KEVADET.

NAISTEPÄEV
7.märtsi hommikul tervitasid Jaanika ja Janne oma
töötajaid nii nagu vanasti nelgiõie ja uhke „aukirjaga”.
Lasteaia väike meespere oli ka neid armsa lillekimbuga
meeles pidanud.
Lastega koos toimus Ino ja Ulvi eestvedamisel n.n.
õiesoengupäev. Rühmades tehti kõikidele tüdrukutele
toredad lillelised soengud. Saalis olid juuksuriteks
Naksirallide ja Rohutirtsude lapsed, kes tegid kõigile
soovijatele (õpetajad) vahvaid soenguid. Soenguid sai
meelepäraselt kaunistada ka ilusatel soengupiltidel .Ino käe
all valmisid kenad soengud Jannele ja Jaanikale

Meeleolukas naistepäev jätkus
kaasavõetud hõrgutistega ja
imetleti üllatuskülalise Ivari ja
tema tantsupartneri esinemist.

lõuna

ajal.

Maiustati

ÕNNITLEME!
1. märts – ULVI G.
4. märts – ERIKA
9. märts – EDA
10. märts – LIDIA
28. märts – TERESA
28. märts – Hoolekogu esimees
ANDRES

2008.a.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISED
7. märtsil käisid Naerulinnud külas Allika lasteaias kus
peeti nende traditsioonilist masljennitsat
14. märts-emakeelepäev
Hommikul koguneti saali,
et kuulata meie laste
esituses ilusaid luuletusi.
Paljud
lapsed olid
riietatud rahvariietesse,
mis andis sellele päevale
erilise
sära.
Emakeelepäeva
tähistamine
meie
lasteaias muutub juba
sama suurejooneliseks kui Vesiroosi laulupäevgi- tore!
17. märts- Naerulinnud ja Krõllid käisid Allika talus
munadepühasid tähistamas. Palju värsket õhku ja imeilus
loodus
mõjusid
kosutavalt nii suurtele kui
väikestele.
Lastele
pakkus palju lõbu ja
rõõmu
lammaste
söötmine (seal oli ka
väike lambatall). Sooja
andis
vaarikavarretee.
Mune
värviti
sibulakoortegavälja
tulid lõbusad kirjud munad.
20.märtsil
tähistasime kevade
algust, lihavõttepühi
ja
Vesiroosi
nimepäeva munade
otsimise
retkega
Sütiste
tee
parkmetsa,
kus
osalesid
Naksitrallide,
Rohutirtsude,
Naerulindude ja Krõllide rühma lapsed. Nad said
teadmisi lihavõttepühade kommetest ja mängudest.
Selgeks
said
ka
urbimise
maagilised
sõnad.
Lapsed läbisid orienteerudes 4 kontrollpunkti kus täideti
erinevaid ülesandeid
ja
lõpuks
saadi
kokku munatükkidest
sõnum, mis juhatas
lapsed
munakorvideni.
Teised lapsed otsisid
ja
leidsid
oma
munakorvid lasteaia
territooriumilt.
Mahuka
ürituse
organiseerija, jänkumamma Anne, tänab suureks abiks
olnud kolleege ning soovib kõikidele päikeselist kevadet!

KÜLALISED LASTEAIAS

LAPSESUU
♥

6.märtsil külastas lasteaeda Jaanika mentor, Tallinna
Lepistiku Lasteaed- Algkooli juhataja Ülle Põld.
7. märtsil külastas meid härra Peeter Kreizberg.
17. märtsil käisid meil külas Tallinna Saksa
Gümnaasiumi õpetajad. Nad tutvusid õpetaja Katrini
tegevusega ja istusid ümarlauas, arutades kooli ja
lasteaiavahelise koostöö edasist arengut.
19. märtsil oli Naksitrallide lastel taaskohtumine Riisika
lasteaia lastega. Nende esituses vaatasid lapsed
etendust „Kakuke”. Tore oli võõrustada meie
küllakutsujaid!!!
25.märts käis TLÜ AÜ Täiendõppekeskuse grupp
kursuse „Arendavate tegevuste metoodika” raames meie
tööga tutvumas.

5 aastane Jaron sõidab emaga
autos. Ema paneb mängima
Deyv Bentoni plaadi. Jaron:
"See muusika tekitab minus
romantikat".
Õpetaja räägib lastele: „Täna ei
ole vaja riideid kuivama panna, vihma ei sadanud!”
Simona ütleb selle peale: „Sina pead küll oma jope
kuivama panema. Ma nutsin sinna sisse natuke!”

♥

MEILT JA MUJALT
♥

24.märts ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise
päev. Ohtlik haigus, ka Eestis mitmeid haigestumisi,
kuid õnneks on haigusjuhud taandumas.
Ilmunud on uus mudilastele mõeldud aabits

♥

KOOSOLEKUD
5.märts
õpetajate
abide
infotund.
Toimus
puhastusvahendite esitlus.
11. ja 20. märtsil toimusid palgajuhendi arendustiimi
koosolekud
12. märts – õpetajate infotund.
26. märtsil – Ped. Nõukogu koosolek

LOODUS KEVADEL
Meie kuldnokapaar saabus pesakasti koos kevadega.
20.hommikul tervitasid nad meid oma rõõmsa vilega.
Peaksime paar pesakasti veel juurde panema, kuna oma
kodu otsijaid on veel teisigi .
Viimasel märtsipäeval
avastasid Pokude mudilased
esimese talveunest ärganud lepatriinu ja kutsusid ka
õp.Niina oma leidu imetlema.
Mustad toonekured Raivo, Piia ja Priit on alustanud
koduteed .Nende naasmist oodatakse aprilli teisel nädalal.

KOOLITUSED
25.- 27. märtsil käisid Janne ja Reinika
Täiendõppekeskuses
koolituse
„
Lasteaia
organisatsiooni juhtimine” II moodulil.
ILM

TATRIKUU TEGEMISED.

Märts kevadiselt soe ja sombune. Keskmine
temperatuur ikka nullilähedane. Ilmataat tegi meile
vingerpussi kevade alguses kui läks jahedamaks ja
sadas lund. 26.ja 27. märtsil sadas maha kogu talve
nii pikisilmi oodatud lumi, mis tekitas liikluskaose ja
tõi välja lumesahad.
Lumest tundsid suurt rõõmu lapsed, kes said lõpuks
teha mõned kelgusõidud ja ehitada lumekindlusi ja
koopaid.
Vanarahvatarkus-ega talv taeva jää leidis taas kord
kinnitust.
31.märtsil oli aga juba soojarekord-15 plusskraadi!

10.märtsil oli meil külas teater Sõber toreda etendusega
„Võlupeegel”
Teatrikuu lõpuks väljakuulutatud õpetajate etendus
„Uudishimulik jänesepoeg” lükkus kahjuks tehnilistel
põhjustel edasi, kuid loodame selle siiski aprilli keskpaiku
lastele etendada.
Etendust „Piibeleheprintsessi kevad” õpivad Naksitrallid.
Varsti- varsti etendatakse ka see lastele.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi.
•

4.märts. Jaanika Juhatajate seminaril Lasteaias
Õunake. Teemaks „Erirühmad”
• 5.märtsil oli Aili teabepäeval- „Krooniliselt haige
laps lasteaias”.
• 14. märtsil käis Jaanika Riigikogus kohtumisel
sotsiaalministri Maret Maripuuga programmi „Igale
lapsele lasteaiakoht“ raames
• 18. märtsil käisime tutvumas Veskitammi lasteaia
elu- oluga.
• Oma tegevusi on kolleegidele näidanud Helle
Lepatriinudest, Katrin Rohutirtsudest, Niina ja
Monika Pokudest, Marika Pardikestest ja
muusikaõpetaja Iivi. Kõikide tegevused on olnud
äärmiselt pofessionaalsed ja huvitavad ja armsad.
Meie õpetajad on super tublid!
Lahtised tegevused jätkuvad aprillikuus.

TLÜ
kui

•
•
•
•
•
•
•
•

KIIDAN- POSTKASTIST:
Kiidame naistepäeva ürituste organiseerimis tiimi. Kõik oli
suurepäraselt läbi mõeldud ja tehtud
Inot, Ulvit ja kõiki teisi, kes soengute tegemisel osalesid
Jaanikat, Jannet. Koostöö lasteaia juhtimisel sujub väga
hästi. Jõudu edaspidiseks
Krõllid kiidavad Naksitrallide poisse Joel Stefanit ja
Hubertit, kes aitasid oma nõu ja jõuga autotee kokku
panna
Anne Kiidab ja tänab kõiki „Munaderetkest” osavõtjaid
20. märtsil.
Jaanika tänab kogu personali aktiivse osalemise eest
lasteaia tegemistes. Teiega oli katseaega kerge läbida.
Anne kiidab kolleege Katrinit ja Iivit väga professionaalse
ja emotsionaalse tegevuse läbiviimise eest
Jaanika kiidab palgajuhendi arendustiimi: Jannet,
Maarikat, Erikat, Margat, Iivit, Heljet asjaliku töö eest

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

