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VARI
Heiki Vilep
VIHMAVARI VÄRVILINE
VARJAB VIHMA EEST
VARJAB LAPSUKEST JA EMMET
VARJAB SUURTKI MEEST
LAMBIVARI VARJAB SILMI
HELEDUSE EEST
ET EI PAISTAKS OTSE SILMA
VALGUS PIRNI SEEST
JALAVARJUD JÄLLE JALGU
HOOLSALT VARJAVAD
OLGUGI ET ÜHTELUGU
PEAB NEID HARJAMA
AGA TAVALINE VARI
MIDA TEMA TEEB?
TA ON KÕIGE TRUUM SIND SAATMAS
TERVEL ELUTEEL
ÕNNITLEME!
2. OKT. - RITA
15. OKT. - MAIRE
26 OKT. - MAIA

ÕNNITLEME MEIE LASTEAIA AASTAÕPETAJAID:
Aastaõpetaja :
ANNE MARTIN
Õpetaja elutöö:
KAIE PAAT
Aasta noorõpetaja:
HELLE PIKNER
Helle Pikner valiti ka
Mustamäe
Aasta
Noorõpetajaks 2007!
Palju õnne!
ÕNNITLEME
TALLINNA
LEPISTIKU
ALGKOOLI 35. JUUBELI PUHUL!

LASTEAED

ÕPETAJATE PÄEV!
5. oktoobril- õpetajate päeval tervitas Vesiroosi pere oma
juhtkonda sügislillekimpudega. Lõuna ajal osalesime
mõnusal koolitusel „Õpetaja missioon”. Koolitajaks oli Aivar
Haller. Samuti maiustasime omavalmistatud hõrgutistega.
Jaanika kuulutas välja Tallinna Lasteaed Vesiroosi
aastaõpetajad.
Ametiühingu poolt said liikmed kingituseks Draamateatri
kinkekaardid.
Suur tänu Marikale toredate üllatuste eest!

2007.a.

LASTE TOREDAID TEGMISI
1. okt. käisid Naerulinnud ja Krõllid Rocca-al- Mare
Vabaõhumuuseumis Mihklipäeva pidamas.
3.
okt.
saime
lähemalt
vaadata
madusid
ja
sisalikke.
Nende
peremees Toomas
rääkis
oma
lemmikutest
palju
huvitavaid lugusid.
Ei
olnudki
nii
hirmus!
16. okt.- toidupäeval valmistasid lapsed ise endale
õhtuooteks võileibu. Said hoopis maitsvamad kui muidu!
17. okt. toimusid Lepatriinu ja Mõmmide rühma lastel ning
Mesimummi ja Tähetäpsi lastel lõbusad mängupeod.
Lapsed läksid külla
Jänes- Jutale ja
Jänes
Jaanile,
kellega
koos
mängiti, tantsiti ja
tehti
pannkooke.
Pidu lõppes „jänese
prae” porgandi ja
kapsa söömisega.
Ei puudunud ka
päris pannkoogid ja
moos.
29. okt. käisid Naksitrallide
ja Rohutirtsude rühma
lastele
hammaste
tervishoiust
rääkimas
tudengid Meditsiini …
Lastele õpetati hammaste
õiget
hooldamist,
nad
joonistasid
Lõbusat
Hammast,
lõpuks
said
kingituseks
Tunnistuse
kursuse läbimise kohta ja
mälestuseks ühe hamba!
Üllatusena külastas neid ka
Hamba- Mikk
Oktoobrikuu jooksul käisid lapsed palju metsas kas
matkamas või metsamuusikatundi pidamas. Loodus oli
imekaunis!
Naksitrallide rühma lapsed õpetajate Raheli, Erika ja
Evelyni juhendamisel võtsid osa näitusest „Aastaajad minu
Euroopa kodus”
Oktoobrikuus alustasid tööd kunstiring ja inglise keel.
Väga ootame ka tantsuringi algust.
Koos vanematega valmistasid lapsed rühmadesse toredaid
sügiskompositsioone

UUED TÖÖTAJAD
15. oktoobrist tuli meile kõigi suureks rõõmuks tööle
UJUMISTREENER TEELE!
Tema abiliseks tuli lasteaeda tagasi õpetaja abi ANNELIIS
Samuti oleme rõõmsad õpetaja abi MOONIKA üle.
Väga- väga õnnelikuks tegi kõiki HELLE- REEDA
tagasitulek lasteaeda juhataja asetäitjaks ja õpetajaks
TEATER LASTEAIAS
26. okt. külastas lasteaeda teater Mäng etendusega „112”
UUED RAAMATUD LASTEAIAS
Kutsume kõiki tutvuma uute raamatutega:
1. Zoja Mellov „Teatrimäng lastega”
2. Tea Laste ja noorte entsüklopeedia 1. osa
3. Bernadette Tynan „Sinu laps suudab mõelda nagu
geenius”
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. okt õpetajate abide infotund toimus seekord teistsugustes
tingimustes. Nimelt Mustamäe Bowlingusaalis. Rääkisime
rõõmudest
ja
muredest
ning
mängisime
bowlingut. Meie
õpetajate abide
kõige
osavam
bowlingumängija
oli HELMI.
Tiimide
arvestuses said
kõige
rohkem
punkte
Helje,
Marga, Ludmilla
ja Helmi.
9. okt. käis Marika a/ü seminaril kuhu oli kutsutud ka T.
Lukas ja erakondade esindajad. Teemaks ikka kõiki valusalt
puudutav küsimus- palgad. Ja lubadused, lubadused,
lubadused…!
10. okt. toimus Tallinna Linnavolikogus Haridus- ja
Kultuurikomisjoni vestlusring kus arutati arendusrühmade
küsimust. Esines Urve Raudsepp- Alt. Seal käis Helle- Reet
11. okt. käis Helle- Reet Kamikadze bubis Mustamäe
lasteaedade juhatajate asetäitjatega õpetajate päeva
tähistamas.
24. okt. käis Iivi muusikateraapia teabepäeval Käo
Keskuses
MUJALT EESTIST
Tartu Ülikooli suurejoonelisel 375. a. pidustustel oli üheks
aukülaliseks Rootsi kuninganna Silvia
Rahvusraamatukogus sai teoks vahva kokaraamatute näitus.
Esimene kokaraamat oli saksa keelest tõlgitud 1781.a.-l ja
mõeldud mõisakokkadele. Eesti oma esimene teadaolev
kokaraamat pärineb aastast 1823.
Esilinastus P. Simmi mängufilm Eesti legendaarsest
baritonist Georg Otsast, keda kehastab näitleja Marko
Matvere. Minge vaatama!
Käivitus kampaania laste tervislikust toitumisest. Väga palju
on ülekaalulisi lapsi. Kampaania raames ilmus huvitav, ilus,
tervislik ja õpetlik raamat „Söö- ära söö” (U. Lennuk)

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

KOOSOLEKUD
3. okt. õpetaja abide infotund Mustamäe Bowlingusaalis
8. okt. Hoolekogu selle hooaja esimene koosolek.
24. okt. õpetajate infotund
31. okt. Pedagoogiline nõupidamine
Tööd alustas Arengukava töögrupp. Koosolekud olid 24.ja
29. oktoobril.
KOOLITUSED
1.-3. ja 15.-17. okt. oli Jaanika TLÜ Avatud Ülikooli
Täiendõppekeskuses koolitusel „Arendavate tegevuste
metoodika”
5. okt. sisekoolitus „Õpetaja missioon” Koolitajaks Aivar
Haller
8. okt. oli Jaanika Õpetajate majas Haridusasutuste juhtide
nõupidamisel.
9.-10. okt. käisid õpetajad Katrin ja Monika koolitusel
„Kvaliteedijuhtimine”
16. aug- 11. okt. osales Monika arvutikoolitusel „Arvuti
lasteaiaõpetajatele”
10.-12. okt. käis Lilo TPedS-i ja Linköpingi Ülikooli poolt
korraldatud täiendkoolitusel „Õues õppimine”
12. okt. käisid Rahel ja Jaanika Comenius projektis osalejate
infopäeval.
23. okt. osales Anne Martin OÜ Autosõidu poolt korraldatud
koolitusel „Lasterühmade saatmine liikluses”.

Kolm reeglit, et ellu jääda :
Reegel nr 1 – ela ise ja lase ka teistel elada.
Reegel nr 2 – aseta tervis rahast kõrgemale. Haigus ei
tapa, kui inimene ennast ise ei tapa.
Reegel nr 3 – ära paranda maailma. Las ta parandab
ennast ise.
KIIDAN POSTKASTIST:
Pokud kiidavad Rohutirtsu rühma lapsi abi eest
Kaiet heatahtliku suhtumise eest
Annelid, kes on Krõlli rühmas loonud meeldiva,
sõbraliku õhkkonna
• Ailit abi osutamise eest igal pool, kus seda vajatakse
• Mairet ja Heli maitsvate toitude eest ja puhta köögi
ning positiivse suhtumise eest
• Teresat vastupidavuse ja abivalmiduse eest. Ei ole
kerge olla õpetaja abi, majahaldur, aednik ja veel ei
tea kes ühel ajal
• Jannet- ta tuleb toime juhataja asetäitja tööga
ideaalselt
• Helmit, Ludmillat, Margat positiivse, üksteisest
hooliva suhtumise eest
• Jaanikat asjatundliku lasteaia juhtimise eest
LAPSESUU
Õpetaja räägib rühmas kuulsast lauljast
PAVAROTTIST.
Üks laps, kes hoolega kuulas küsis
lõpuks: „Õpetaja, ütle, mis selle PAHA
ROTI nimi on?”
ILM
Oktoober oli keskmisest soojem. 12. oktoobril oli
esimene sügistorm, mis seiskas väikelaevaliikluse,
murdis puid, lõhkus aknaid ja autosid ning tekitas palju
liiklusavariisid.
Suuremad
öökülmad
tulid
kuu
keskpaiku. Päikest paistis vähe! Kuu lõpus tulid jälle
mõnusad sügisilmad oma lehesahina ja ligi 10 kraadise
soojaga.
Californias oli ulatuslik, hävitav tulekahju.
•
•
•

