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APRILL

SÕDALANNA
H. Mänd
PAJUURVAD, PAJUKASSID,
PAJUTUDUD- TIBUD,
EI MA SAA TEID VAASI PANNA,
VEND TEEB MULLE VIBU.
VEND TEEB VITSTEST HÄVINOOLED,
OLEN SÕDALANNA,
LASEN NOOLED VAENU POOLE,
VIBUTULD MA ANNAN.
PAJUTUDUD, PAJUTIBUD,
ÄRGE OLGE KURVAD,
MEIE MAALE TOOVAD VÕIDU
TEIE ILUURVAD.
ÕNNITLEME!
3. aprill – RAHEL 30!
30. aprill – LIISA

ILM
Kuu algas tõelise aprillinaljaga, sest ootamatult sadas
maha paks lumi ja kattis enda alla kõik esimesed
kevadlilled.
Ilm oli aprillile kohane.
Öösiti oli kohati mitmeid külmakraade, kuid päevased
püsisid kindlalt plussis. Keskmine temperatuur 7-8
kraadi.

26. aprill- Volbriöö Pokude ja Konnakeste lastele.

Ülipõneval õhtul lendasid lasteaias taas suured ja
väikesed nõiad, kes demonstreerisid oma nõidumisoskust,
tantsisid ja möllasid. Kõigil oli väga lõbus.

2012.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
Teatrikuu
jätkuks
toimusid
Vesiroosi printsessi etendused
Konnakeste ja Pokude rühmalt
ja Pardikeste rühma imearmas
etendus. „Lumikellukese lugu”.

4. aprill- külastas meid kogu maailmas esimene 3D
animatsiooniline kino. Lapsed tutvusid ülipõneva veealuse
maailmaga, lebades põnevas kuppeltelgis.
5. aprill- Lihavõttepühi peeti seekord rühmasiseselt.
Kõikjal lippasid ringi jänesed ja otsiti peidetud mune.
9. aprill- Seoses Logistikapataljoni 93. aastapäeva
tähistamisega käisid Konnakesed ja Rohutirtsud
Logistikapataljoni lahtiste uste päeval.
Ekskursiooni läbiviijaks oli nooremseersant Marko Elli. Ta
näitas lastele kuidas ajateenijad elavad, tutvustas
kasutusel olevaid relvi ja tehnikat. Lapsed said
sõduriautoga sõita ja sõdurisuppi süüa.
Laste muljed:
Karl : Mulle meeldis sõduribänd- Laul „Ohtlik naine”
(Kättemaksukontor) ja sõdurisupp
Emma Helena : Me sõitsime suure autoga. Sõdurid aitasid
redelist üles auto peale. Seisime kastis püsti, see ei olnud
hirmus, oli põnev.
Nägime paraadi. Kõik pillionud käisid oma pillidega rivis.
Mõned sõdurid tõid liipu. Ja sõdurid marssisid.
Pärast andsid sõdurid meile õhupalle. Nägime nende relvi
ja söögiruumi (väliköök)
Erik: Mulle meeldisid püssid, sõjaautod ja sõja abiauto.
Sõjaautode parkla. Aga igaljuhul mõõka seal ei olnud.
13. aprill- Pokud ja Konnakesed käisid KIK-i üritusel „Mida
Juku prügist ei õpi, seda Juhan ei tea”
16.-20. aprill- Südamenädal. Krõllid valmistasid erinevaid
puu- ja juurviljasalateid, mis maitsesid lastele ülihästi.
Pokude
rühmas
toimus
Südamenädala
raames
Tervishoiukõrgkooli praktikandi Merikese poolt tehtud
põnev viktoriin tervislikkudest eluviisidest.
18. aprillil esindasid meie lasteaeda Laulukarusselli
Mustamäe eelvoorus Päike Triin Konnakestest ja Simona
Maria Naksitrallidest. Juhendajateks Iivi ja Janne
20. aprill – Konnakesed ja Pokud käisid Tallinna Saksa
Gümnaasiumis õpilaste teatrietendust vaatamas, 1. klassi
tundides ja ringkäigul koolis.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2.aprill - Mustamäe 3. Teatrifestivali Lõpetamine
Vesiroosis
4. aprillil näitas meie õpetajate teatritrupp oma
näidendit „Punamütsike” TSG lastele.
9.aprill ja 10.aprill Jaanika Kvaliteediauhind
2012 raames assessoritega organisatsiooni
külastusel
9.aprill- ühiskülastus Laulasmaa SPA-sse- keha
ja vaimu puhastamine
11. aprill Evelyn Kvaliteediauhind 2012 raames
assessoritega organisatsiooni külastusel
12. aprillil näitas Janne oma muusikategevust
TPS-i tudengile
16.aprill Jaanika ja Evelyn Perekeskuse Sina
ja Mina ja Terve Eesti Sihtasutuse infopäeval
30. aprillil käis Evelyn Õpetajate Majas
õppealajuhatajate ainesektsiooni koosolekul.
Aprillikuus toimusid Jaanikal ja Heljel
arenguvestlused õpetaja abide ja tehnilise
personaliga.
Tööd alustas Vesiroosi klubi
Terviseedenduse
raames
alustasime
Pilatese
treeningutega

KOOLITUSED
3. aprillil käisid Janne ja Iivi Delfiini lasteaias,
kus
muusikaõpetaja
näitas
põnevaid
laulumänge.
24. aprillil lõpetas Katrin Mentorikoolituse

Selg sirgu!
Meie kehahoiak mõjutab meie tervist. Meie
lihaste olukorda mõjutab see, kuidas me
seisame, kõnnime või istume. Et tulevikus
vajalikke terviseprobleeme vältida, tuleb
istuda korrektselt sirge seljaga ning vältida
küürutamist. Kuid kehahoiak ei mõjuta
üksnes tervist, vaid ka meie meeleolu ning
sooritusvõimet. Õige kehahoiak paneb
inimese end jõulisemana tundma. Kui soovid
teiste mõtteid lugeda, on kõige lihtsam viis
tema liigutusi jäljendada. Empaatilised
inimesed teevad seda automaatselt, hoides
keha sarnaselt, tehes sarnaseid žeste.
Vestluspartneri käitumist järgides suudad
teda ka paremini mõista. Psühholoogilised
uuringud on näidanud, et selline jäljendamine
suurendab muuhulgas ka atraktiivsust.
Aeg on selg sirgu lüüa, vältida küürus selga
ning kaitsvat hoiakut, siis tunnedki end juba
tervemana nii mentaalselt kui füüsiliselt.

Allikas: nyttig.eu

Katrin pani ennast järjekordselt proovile 77.
rabajooksul

LAPSESUU
1. Lasteaias küsib kasvataja Piialt:
“Kuhu Sinu tere täna hommikul
jäi?
Kas ukse taha?”
“Ei, uppus poriloiku!” ohkab Piia.

MEILT JA MUJALT
Peale 5 a. põhjalikku remonti avati taas
Tallinna Teletorn, kus on palju uudistamist
nii suurtele kui väikestele. Avatud on ka
kohvik. Tasub uudistada. Külastamine
toimub etteregistreerimisega.
30. aprillil tähistati Tartus suurejooneliselt
Eesti filmi 100. sünnipäeva. Taastatud
said mitmed paremad filmid, mida
inimesed ikka ja jälle meeleldi vaatavad.
Eelmise aasta parimaks lastekirjanikuksNukitsa auhinna vääriliseks- valisid lapsed
seekord Soomes elava Kristiina Kassi,
kes mõtles välja sellise toreda tegelase
nagu nõiaplika Nöbinina.
Nukits on Eesti lastekirjanduse auhind,
mille saaja valivad lapsed ise. Parimat
lastekirjanikku ja -kunstnikku on Eesti
Lastekirjanduse Keskuses auhinnatud
juba 20 aastat.

2. Piia on mängukarude fänn. Tal on
neid terve hunnik ja tahab muudkui juurde.
Ühel päeval poes: ”Emme, minu mõmmidel on
selline probleem,
et nad ei saa lapsi. Ostame neile väikse mõmmi,
ah?”
3.

Piia: “Millal ma sündisin?”
“2. märtsil.”
Piia hakkab naerma: “Mul on samal päeval
sünnipäev.”

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

