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APRILL

2013.a.
LASTE TOREDAID TEGEMISI

APRILL
Sulalumes seisab vaher,
laubal raagus oksakahl.
Koore all tal tilgub mahe,
jahe, läbipaistev mahl.
Kerge pole teha tal vist
mahla mullast jürikuul.
Öösiti veel härma talvist
okstele toob kõle tuul.
Südapäeval aga ärkab
vahtrasüda: on aprill!
Lõhnast aimad: kuskil tärkab
esimene sinilill!

9.
aprillil
külastasid
Naksitrallid, Rohutirtsud ja
Pardikesed Logistikapataljoni.
Tutvuti sõdurieluga, huvitavate
masinatega,
söödi
sõdurisuppi.
5. aprillil mängisid Naksitrallide tublid näitlejad etenduse
„7 täppi“ meie lasteaia lastele
8. aprillil tulid Naksitrallide etendust vaatama Liivaku,
Allika ja Lepistiku lasteaedade lapsed
17. aprillil vaatasid seda etendust aga Naksitrallide
lapsevanemad.

ÕNNITLEME!
3. aprill- RAHEL
30. aprill- LIISA
9. aprill- Logistikapataljoni
aastapäev. Palju õnne!

ILM
Aprilliilmad olid võrdlemisi jahedad. Puhusid tugevad
tuuled, ööd olid väga külmad ja päevaseid
plusskraadegi vähe. Kuid lumi sulas üllatavalt kiiresti
ja märkamatult ning lõpuks pääsesid ka esimesed
kevadlilled jää ja lume alt välja.
Soomaal käis taas palju rahvast kevadist suurvett
kanuudega sõites nautimas.
Üleujutused tekitasid sel aastal mitmes kohas
inimestele suurt kahju
Kuna ilmad olid jahedad, ei jõudnud ka linnud
õigeaegselt kohale, sest pidid vahepeal mitusada
kilomeetrit sooja poole tagasi lendama…..
Esimesed kuldnokad tervitasid meid alles 15. aprillil,
kuid millegipärast neile meie lasteaias asuv igaaastane
pesakast ei sobinud ja sinna nad sisse ei kolinud.
Õuesõppe katusealusesse otsustas pesa teha aga
musträstas ja ei lase end ümberolevast melust eriti
häirida.

19. aprillil esindasid Grete Rosin Tähetäpsidest ja
Sarah Marii Aarelo Krõllidest meie lasteaeda
lauluvõistlusel „Mustamäe laululinnuke 2013“. Neid
juhendas õpetaja Iivi
23. aprillil 3D animatsiooniline mängufilm „Kaluoka´hina
veealune kari“. Põnev vaatamine lastele suures
kuppeltelgis.
28. aprillil käisid Naksitrallid Leigarite lasterühmade 25.
Juubelile pühendatud tantsupeol tantsimas. Leigarite
sõpradena tantsisime koos teistega 2 tantsu: Siisike ja
Savikoja venelane. Oli väsitav, aga väga põnev päev.
29 aprilli õhtul alates kella 18.30-st oli Vesiroos täis igat
masti nõidasid. Toimus järjekordne Volbriöö trall. Suured ja
väikesed nõiad alustasid
Nõiaõhtusöögiga,
millele
järgnes
Nõiaoskuste
demonstreerimine peanõiale,
Nõiajutu
kuulamine,
Nõiajoogi joomine ja muu

tants ning trall. Põnev oli
ka ringkäik lasteaias, kus
kohtuti Veenõiaga, kes
kõiki veidike märjaks
pritsis. Suure lustiga
peeti maha ka üks
tormine Nõiadisko. Õhtu
lõppes Nõiakinoga. Vaadati filmi „Väike nõid“. Nõiauni
lasteaias oli eriti magus. Selle lõpetas hommikvõimlemine
Spordinõia eestvedamisel.
Südamenädala raames toimus laste kaalumine- mõõtmine.
Selle viis läbi praktikant Maigi.

ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI.
2. aprillil toimus Mustamäe lasteaedade 4. Teatrifestivali
lõpetamine,
millest
võtsid
osa
kõikide
teatrifestivalil osalenud
lasteaedade õpetajad ja
õppealajuhatajad. Seda
tähtsat üritust filmis ka
Tallinna
Televisioon.
Meie
esinesime
õpetajate etendusega
„Kitserahvas ja paha
hunt“
3. aprillil viisid õpetajad Anneli, Medelein ja Iivi
ülelinnalise alushariduse ainesektsiooni töökogemusliku
õppepäeva raames läbi avatud õuesõppetegevuse „Pilrtsplärts, käes on …“
Peale tegevust toimus vestlusring, kus Anneli ja Medelein
tutvustasid Rahvusvahelist Nordplusi projekti „Maailm
liigub ja meie koos temaga“
4. aprillil viis õpeteja Janne läbi avatud muusikategevuse
„Põrra- põrra kevadele vastu“ Tallinna Ülikooli
täiendkoolituse grupile. Tegevusele järgnes Janne
ettekanne Metsamuusikatundidest ja tema tegevuste
põhimõtetest.
8. aprillil käisid meil külas Nurmenuku lasteaia õpetajad.
Nad tutvusid majaga ja vaatasid õpetaja Reinika poolt
läbiviidud tegevust „Jänes hüppab hips ja hops…“
(Loomad kevadel)
11. aprillil käis õpetaja Iivi Kultuurikeskuses Kaja
infotunnil kus arutati Mustamäe Laululinnukesega
seonduvat.
12.aprillil käis Jaanika Õpetajate majas infopäeval
„Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“.
17.-20.aprill- Jaanika, Evelyn. Annely ja Medelein
Leedus Kupiškises Nordplus projekti kohtumisel.
25.aprill- Jaanika ja Helje Büroomaailma messil
27. aprillil käisi Iivi Mustamäe Laululinnukese
lõppkontserdil, kus ta oli ühislaulu dirigent.
Terve aprillikuu harjutasid meie lasteaia vahvad daamid
võimlemiskava, millega minnakse 1. juunil Velotrekile
võimlemispeole esinema. Nendeks daamideks olid: Ivika,
Medelein (kes on ka juhendajad), Ülle, Katrin, Anneli
Janne, Iivi, Jaanika, Annika, Rahel.
KOOLITUSED
10.aprillil toimus MISA koolitus „Erineva kultuuritaustaga
laps lasteaias – probleem või võimalus?“ Lektor Monica
Sakk.
23. aprillil lõpetas Katrin Supervisiooni koolituse
24.-25. aprillil Katrin Tartus Mänguteraapiat õppimas.
25.-26. Aprillil õpetaja abi Kai koolitusel „Kiusamisest
vaba lasteaed“
KOOSOLEKUD JA NÕUPIDAMISED
11.aprill Hoolekogu koosolek
24. aprill: Õpetajate abide infotund ja Ped. Nõupidamine
Nõupidamised:
04.aprill Koolivalmiduskaardid
15.aprill Nordplus projekt
Staadioni planeerimine Tip Tap esindajatega
PRAKTIKANDID
Oma tööd jätkab terviseedenduse praktikant Maigi.
22. aprillist on Pardikestes TLÜ Ped. Seminari praktikant
Liina.

TÄHTPÄEVI APRILLIS
1.aprill - aprillipäev, naljapäev
Sellel päeval tehakse nalja, veetakse sõpru ninapidi ja
saadetakse naljakaarte. Kui keegi õnge läheb, öeldakse
“Aprill!”. Traditsiooniliselt pühitseti uut aastat paljudes
vanades kultuurides 1. aprillil. Paavst Gregorius XIII viis
läbi kalendrireformi, millega nihutati uusaasta 1. aprillilt 1.
jaanuarile. See tekitas palju segadust. Osa inimesi jätkas
vanade kommete järgi elamist ja uue aasta tähistamist 1.
aprillil. Neid siis hakatigi haneks tõmbama, neile
naljaõnnitlusi saatma või narriks hüüdma.
1. aprill – karjalaskepäev
Sel päeval tegeleti ennetava maagiaga, et tagada karja
tervis, loomade kojutulek ja sigimine. Tõrjuti eemale hunte
ja muid ohtusid.
14. aprill - künnipäev
Vanem püha, mil peeti ohvripidustusi. Üldiselt on selle
kombestik kandunud üle jüripäevale.
22. aprill Rahvusvaheline Maa päev
22. aprillil pööratakse ülemaailmselt tähelepanu meie
koduplaneedile. ÜRO nimetas Maa päeva (Earth Day)
rahvusvaheliseks 2009. aastal. Esmakordselt tähistati Maa
päeva 1970. aastal. Päeva esmane eesmärk on juhtida
tähelepanu keskkonnakaitse teemadele.
23. aprill - jüripäev
Põllutööde algus, mõnel pool ka karjalaskepäev.
Uskumustes suuresti huntidega seotud päev - palju keelde
on seotud just huntide eemal hoidmisega. Eestlaste mälus
ennekõike Jüriöö ülestõusu tõttu 1343. aastal. Läbi
aegade olnud sulaste ja teenijate valimise ning noile
omakorda leivaisa vahetamise päevaks.
23. aprillil – raamatu ja roosi päev
Selle tähistamine sai alguse 1930. Aastatel Barcelonas,
kus ühele raamatukaupmehele tuli idee suurendada
kirjanduse mõju rahva hulgas ning süvendada inimeste
lugemisharjumust- nimelt võiks sel päeval iga mees
kinkida naisele roosi ja naine mehele raamatu.1995
kuulutas UNESCO päeva rahvusvaheliseks raamatu ja
autoriõiguste päevaks. Eestis järgitakse raamatu ja roosi
päeva traditsiooni alates 1998. Aastast.
29. aprill Rahvusvaheline tantsupäev





LAPSESUU
 Pisipreili kiitleb vanaisale külla
tulnud sõprade ees, kui hästi ta
ujuda oskab. Üks onu siis uurib
neiult, et kuidas sa ujud, konna
või
koera?
Preili
vaatab
uskumatu näoga onule pikalt
otsa ja vastab: «Ise sa võib-olla
ujud nagu konn, mina ujun ikka
nagu inimene.» (Marelle, 3-aastane)
5-aastane Karola sõi pulgajäätist ja kui jäätis sai
otsa, jätkas tüdruk pulga mälumist. Ema ütles talle,
et viskaks selle pulga ära, seal pole ju midagi
enam küljes. Selle peale vastas preili: «Ei saa, see
on minu mälupulk!»
Pere magas ühel hommikul sisse ja ema viis lapse
veidi hiljem lasteaega. Kasvataja ütles tüdrukule,
et viimane jäi lasteaeda hiljaks. Pisipreili vastas
seepeale: «Me magasime kõik kodus ennast
välja.»

Jaanika tänab: Erikat, Evelyni, Medeleini ja Annelit , kes
aitasid
koostada
raporti
„Keskkonnasõbralik
haridusasutus.“
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

