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ISA- EMA MAA
Leelo Tungal
Mida ma veel hoian,
keda ma veel kaitsen,
kui mitte sind
mu kodune maa.
Kes mul kingiks keele,
ilusa, elusa laulu,
kui mitte sina,
mu kodune maa
Mida mõista võiksin,
kes saaks aru minust
kui mitte sina
mu isa maa
Kes mind maailma saadaks,
kes mind tagasi ootaks,
kui mitte sina,
mu ema maa?
EESTI VABARIIGI 89. SÜNNIPÄEV
23. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 89.
sünnipäeva. Lasteaia saalis toimus pidulik aktus.
Kõlas Eesti Vabariigi hümn ja lasteaia juhataja Pille
pidas südamliku tervituskõne. Traditsiooniliselt
esinesid ka lapsed: luuletust kodumaast luges Maria
Helene Rohutirtsude rühmast, lauludega esinesid
Mariette Ly Tähetäpsidest, Markus Alabert
Rohutirtsudest, Tobias Erik, Maileen ja Elisa
Naksitrallidest ja Kerit Lii Konnakestest. Üheskoos
laulsime laulu “Mu koduke on tilluke”. Oleme osake
Eestimaast- kõik said killukese hästi suurest
Eestimaa kaardiga tordist.
Aktusel viibisid ka külalised Allika lasteaia
keelekümblusrühmast.

ÕNNITLEME
11. veebr. TAIMI
13. veebr. JANNE
27. veebr. LILO

VESIROOSI LAULULIND 2007
22. veebruaril
toimus õpetajate
Janne ja Iivi
juhendamisel 9.
Vesiroosi
laulupäev. Nagu
ikka oli osavõtjaid
palju ja päev oli
täis helisevat
muusikat. Kõik
laululapsed said
kingituseks
imearmsad klaasist linnukesed. Päeva teisel poolele tuli
meile Tartust laulma endine Lepatriinu rühma õpetaja Pille.
HÕISSA, VASTLAD!
20. veebruari ilm oli väga karge kuid päikeseline. Suuremad
lapsed tegid vastlasõitu Mustamäe metsas, väiksemad
kelgutasid lasteaia hoovil olevatel küngastel. Mängis
meeleolukas muusika, joodi sooja vaarikateed ning krõbistati
küüslauguleibu. Päevamenüüst ei puudunud ka
traditsiooniline hernesupp ja vastlakukkel.
SÕBRAPÄEV
Sõbrapäev oli täis kauneid soove ja kallistusi.
Lastele käis külalisena laulmas endine
korvpallur Rauno Pehka. Naerulindude
rühma laste ja õpetaja Kaie eestvedamisel
töötas sõbrapost, mille kaudu said kõik oma sõpru tervitada.
Õhtul maiustati sõbrapäeva tordiga.
Veel huvitavat lastele
2. veebr. oli Rohutirtsude
lastel võimalus külastada
Kadrioru lossi ja käia
Presidendi tööruumides.
Samal ajal jalutasid
Naerulinnud Kadrioru
pargis.
6. ja 7. veebr. külastasid
Pokud ja Konnakesed Põhja- Eesti Häirekeskuse Nõmme
komandot.
16. veebr. käis Naksitrallide rühm külas Allika lasteaias
nende traditsioonilisel masljennitsal. Kuulati iidset vene
muinasjuttu, tantsiti vene tantse ja nauditi kauneid vene
romansse. Kõiki kostitati pannkookidega. Oli tore pidu, suur
tänu sõpradele küllakutse eest.
28. veebr. külastasid Pokud ja Konnakesed Teatri – ja
Muusikamuuseumi, kus tutvustati meile väga huvitavaid
vanu ja uusi pille. Lapsed said ka vanalinnas ja Toompeal
jalutada.
Rohutirtsude lapsed õp. Katrini juhendamisel valmistasid
toredaid jääkaunistusi, mis riputati maja ees olevale
kasepuule ja ukse ette.







MUJALT EESTIST
Ilmus A. Turovski poolt koostatud loomi tutvustav
raamat, milles on 365 põnevat, õpetlikku ja naljakat
loomalugu läbi aasta.
3. veebr. oli Harjumäel jääskulptuuride ja tulepidu.
Kahjuks jäi jääskulptuuride imetlemise aeg
lühikeseks, sest ööga olid kurikaelad jõudnud need
juba lõhkuda.
Mõnus külm võimaldas Shnelli tiigi äärde lastele
lustimiseks lumelinna ehitamist. Seekordsed
“linnaelanikud” koosnesid lastesaadete tegelastest.
KUMU tähistas oma esimest aastapäeva. Aasta
jooksul on külastajaid olnud üle 300 tuhande ja
esialgu suurena tunduv kunstimuuseum kipub
väikeseks jääma.

LASTEAIALE
Tallinna linnapea Jüri Ratas
kinkis meile ja kõikidele
teistele
haridusasutusteleTallinna lipu.
See lipp kaunistas meie saali
nii
Laulupäeval kui ka Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
 II korruse fuajee sai endale
uue, rõõmsavärvilise põranda.
Suur tänu Poku rühma
Carmeni isale.
 Lasteaeda külastas J. Tupits- kooskõlastus eeloleva
WC-de remondi suhtes.

ILM
Küünlakuu oli tõeliselt talvine. Keskmine
õhutemperatuur jäi –15. kraadi ümber. Oli ka päikest ja
piisavalt lund- nii et soovijad said kelgutada ja
suusatada.
Aga õhus on tunda juba kevadet...

TERVISENURK
Seekordne gripilaine
kimbutas rohkem
täiskasvanuid ja hõrendas
märgatavalt ka
lasteaiatöötajate ridu.
Kuidas terveks jääda???
NATUKE NALJA
Kasvataja: Mida teha, et haigeks ei
jääks?
Loreen: “Mina söön sibulat nagu
õuna!”

PUHKUSEREIS
20.-27. veebr. sai õpetaja Rahel ilusa päevitunud jume
puhkusereisilt Tenerifele.

KOOSOLEKUD
7. veebr. Infotund õpetajate abidele. Õpetaja Katrin viis läbi
praktilise tegevuse, mille käigus valmisid toredad
papptaldrikutest lumememmed.
19. veebr. infotund
28. veebr. pidi toimuma Ped. Nõupidamine kuid see jäi ära
erakordsel põhjusel- meie “raudnaelad” Pille ja Helle- Reet
jäid kahjuks haigeks.
KOOLITUSED
1. veebr.- Katrin Hared koolitusel “Talv looduses” Läbiviijaks
Sirje Aher
1.-2. veebr. -Niina ja Marika T. Ped. Seminari Koolitusel
Praktikantide juhendamisest
6. veebr.- Külaskäik Viimsi uude kooli.
8. veebr.- Tuuli Vellamaa sisekoolitus “Töötuju”
26.-28. veebr. viibis Monika Tallinna Avatud Ülikooli
Täiendõppekeskuse juhtimiskoolitusel “Juhataja asetäitja roll
arenevas lasteasutuses”
Õpetajate toredaid ja tähtsaid tegemisi.
1.veebr. viibis Helle- Reet Kanutiaia Teatrinõukogu
nõupidamisel. Taas on algamas koolinoorte teatrifestival
Kanutiaia Kann
7. veebr. Pille alushariduse nõukogus.
8. veebr. külastasid lasteaeda TSG algklasside õpetajad.
Neile näitasid oma kooliks ettevalmistavaid tegevusi
Konnakeste ja Pokude rühma õpetajad Malle ja Niina
12. veebr. Helle- Reet Õpetajate majas - M. Pettai
Hindamisest.
15. veebr. -Mustamäe arengu konverents, kus viibis Pille
21. veebr. kaitses õpetaja Maarika edukalt vanemõpetaja
ametijärku.
21. veebr. käis Pille 2. sektori raamatupidamise õppepäeval
21. veebr. oli REKK-is koos TÜ ÕAK ja REKKi alushariduse
töögrupp, kus osalesid Jaanika ja Monika. Arutati uue
riikliku õppekavaga seonduvat.
21. veebr. käis Monika Allika lasteaias nõupidamisel kus
arutati laste olümpia teemal. Osavõtjateks Allika, Rukkilille,
Arbu ja Vesiroosi lasteaiad. Olümpia toimub aprilli lõpus.
23. veebr. viibis Pille Tallinna linnapea Jüri Ratase Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul.
Algas õpetajate tegevuste vaatlus.
9.-14. veebr. viibisid Jaanika, Pille,
Kairi ja Janne Comenius-projekti
“Miles of Smiles” projektikoosolekul
Itaalias, Ascoli Picenos, kus kavandati
koos Iiri ja Itaalia partneritega edasist
projektitegevust.
Rohutirtsude rühma lastele valmis
Comeniuse ringleva müüdi “Legend
Sibylist” II osa, mis sai alguse Itaaliast.
KOKKUVÕTE “KIIDAN” POSTKASTIST.
Jannet, Iivit, Jaanikat südamliku laulu eest Eesti Vabariigi
89. sünnipäeva pidulikul aktusel
Jelenat abivalmiduse ja töökuse eest
Kaiet – olukord rühmas on alati kontrolli all
Katrinit imearmsate jääkaunistuste eest

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

