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APRILL

APRILL
Julius Oro
Päike särab, rohi tärkab
metsakünkal üksik lill,
ajas kalakene ärkab –
Meil on kevad ja aprill.

2014.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
9. aprillil külastasid Mesimummid ja Tähetäpsid
Logistikapataljonis 95. Aastapäeva tähistamisel. Lapsed
vaatasid paraadi, tutvusid erinevate sõjamasinatega ja
sõjaväevarustusega.
Väga
põnev
oli
helikopteri
maandumise jälgimine. Lapsed said proovida kätt ka
püssilaskmisel ning neile tehti näole kaitsemaalingud.
Söödi sõdurisuppi.

Lendab kuldnokk, vaatab ringi,
otsib, kus ta pesakast.
Trepil neli paari kingi –
paljajalu neli last.
Aknal aga noomib ema:
“Paljajalu veel ei või!
Maa vast hakkab tahenema,
päike vaevalt lume sõi.
Veel on külma ööde põues,
härmahalla koidikul,
olengi et päeval õues
päike soe kui juunikuul.”
ÕNNITLEME!
3. aprill – RAHEL
30. aprill – LIISA

9. aprillil käisid Pardikesd uut rongi uudistamas. Trolliga
sõideti Balti jaama ja sealt rongiga Nõmmele. Sõõriku
kohvikus maiustati sõõrikutega ja siis jalutati läbi
parkmetsa tagasi lasteaeda.
14. aprillil esitasid Pardikesed oma etenduse „Seiklused
Šokolaadilinnas“ lapsevanematele.
15. mail toimus Lihavõttepühade tähistemine Sütiste
metsas ja lasteaia õuel.

9. aprill – LOGISTIKAPATALJONI
95. Aastapäev.

VOLBRIÖÖ LASTEAIAS
29. aprillil lendasid lasteaias ringi suured ja väikesed
nõiad. Toimus kaukoodatud ja ülipõnev Volbriöö
tähistamine Pardikeste, Naerulindude ja Krõllide lastele.
Juba hommikul hakati nõiatrikke harjutama ja valiti välja
igast rühmast parimad, et neid esitada ka õhtul Peanõiale.
Oli palju tantsu ja möllu, põnev oli ka ringkäik õhtuses
lasteaias, eriti basseinis. Seal ootas lapsi Veenõid, kes
üllatas meil väikese vihmasajuga.
Peale väikest nõiadiskot muutusid nõiad taas lasterks,
vaatasid filmi „Väike nõid“ ja kell 11 õhtul valitses majas
vaikus- lapsed olid uinunud. Hommikul külastas rühmi
Spordinõid, kes tegi virgutava hommikvõimlemise.

Sütiste metsas mängisid Mesimummid, Tähetäpsid,
Pardikesed, Naerulinnud ja Krõllid õpetaja Anne ja
praktikant Kaisa juhendamisel orienteerumismängu
„Jänkupoiste metsaretk“. Metsast tuli kaardi järgi üles
otsida 5 kontrollpunkti, kus tuli täita erinevaid ülesandeid.
Ülesane täitmisel said lapsed teatud värvi pusletüki.
Viimasas kontrollpunktis , kui kõik pusletükid olid koos,
said lapsed teada, kust tuleb otsida munakorvi. Samuti
mängiti ja tantsiti ühiselt.
Väiksemad lapsed otsisid mune lasteaia õuealalt.
16.
aprillil
organiseerisid
Rohutirtsu
õpetajad
sõimerühmadele oma armsa Jänkupüha peo.
16. aprillil käisid Johann, Martha Mii, Riko, Meribel,
Mathias Naerulindude rühmast Kikase lasteaias
mälumängu mängimas. Rahvatraditsioonide teemalisel
mälumängul saavutati II koht.
24. aprillil toimus Laulukarusselli Mustamäe eelvoor. Meie
lasteaeda esindasid Annika Mesimummide rühmast ja
Sarah Marii Krõllide rühmast.
24. aprillil käisid Krõllid külas sõprusrühmal Rännaku
lasteaias. Seal tutvuti ka nende seiklusrajaga.
30. aprillil toimus meie lasteaias Mustamäe lasteaedade
Laulupeokese esimene proov. Meie lasteaeda esindas
Mesimummide rühm.

TEATRIFESTIVALI LÕPETAMINE ja KOKKUVÕTE
Teatrifestivali jätkuks:
2. aprillil, käisid PARDIKESED Liivaku lasteaias vaatamas
etendust „Lumivalgeke ja pöialpoisid“.
2. aprillil etendasid Krõlli lapsed oma etenduse
„Lumemehe soov“ nii meie lasteaia lastele kui ka
lapsevanematele.
4. aprillil toimus Tähetäpside etendus „Lugu riietest, kes ei
tahtnud selga minna“ lapsevanematele.
3. aprillil tehti kokkuvõtteid seekordsest, viiendast
teatrifestivalist.
Kui sa tunned,
et sa tahad täiuslikumat,
paremat, ilusamat
ja kaunimat oma elus
siis sul on võimalus mängida…..
LEMBIT EELMÄE
Taaskord lõppes kuu aega kestnud
Mustamäe piirkonna teatrifestival.
Sel aastal osales 16 Mustamäe lasteaeda ja oli võimalus
näha 25 etendust. Lapsed ja õpetajad nautisid teatri
tegemist ja vaatamist.
Festivali lõpuüritusel meie lasteaias osalesid kõikide
lasteaedade esindajad. Tunnustused jagati nii lastele,
õpetajatele kui ka osalevatele lasteaedadele.
Vesiroosi näitetrupp esitas etenduse "Hambahaldja lugu"
ja üheskoos vaadati piltides esitlust möödunud etendusest.
Vaata
kokkuvõtet
aadressil
https://www.youtube.com/watch?v=lC_HStSe58c&feature=
youtu.be
Kui kõik teatrikülastajad said pileti lunastada sümboolselt
heategevuseks mineva 50 sendi ja 1 kommi
eest
näitlejatele, siis tunnustusüritusel sai iga lasteaed
Mustamäe LOV poolt tervisliku snäki "Kommi asemel".
„Märka ja aita“ fondi koguti ühiselt 402 €.
Siirad tänusõnad kõikidele tegijatele ja osalejatele!
Nii me kasvatame tulevasi näitlejaid ja ka teatripublikut.
Vesiroosi korraldustiimi nimel,
Jaanika Raudsepp
Tallinna Lasteaed Vesiroos
direktor
Meilt ja mujalt
Mitmeid põlvkondi lõbustanud ja armastatud
mänguasi Ruubiku- kuubik sai 40 aastaseks!
TALGUPÄEV
Sel aastal korraldasime Teeme Ära talgute raames juba
teist korda Vesiroosi Lasteaia õueala koristuspäeva. 2011.
aasta väga edukatest 60 osalisega talgutest on juba kolm
aastat möödunud ja kogunenud on paras kogus töid ja
tegevusi. Talgud toimusid laupäeval, 26. Aprillil 2014. Läbi
interneti jagasime koos ideid ja koostasime ühiselt lasteaia
laste ja personali ning vanematega tööde nimekirja.
Uuendati
liivakastides liiva, ehitati kummidest uusi
atraktsioone, eemaldati või korrastati hoovis lastele
ohtlikuks muutunud objekte, teha värvimistöid, tühjendati
keldriruume jne. Lasteaia õueala on nüüd palju ilusam ja
ka siseruumidesse sai vana kraami arvelt ruumi juurde.
Kasutades
olemasolevaid
teid,
rajati
mitmeid
õuesõppevõimalusi.
Pildid
meie
talgupäevast:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6VqhtAefGHAU1
lGeEFOVjE5MEU&usp=sharing
KOOSOLEKUD
3. aprill- Hoolekogu koosolek
23. aprill- infotund ja volbriöö tiimi koosolek
30. aprill- Ped. Nõupidamine

KOOLITUSED
3. aprillil käis Liina koolitusel Õpetajate Majas. Teemaks
Alternatiivkommunikatsioon.
8. aprillil oli Iivi koolitusel TLN. Ülikooli Ped. Seminaris.
Teema: Folkloori kasutamine sõimerühmas“
8. aprillil toimus sisekoolitus- PhotoStory
15. aprillil Liina koolitusel Kovisiooni rakendamine meie
lasteaias.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegmisi.
1. aprillil tantsupeo ülevaatus
7. aprillil käis meie näitetrupp- Iivi, Janne, Ülle,
Medelein, Rahel ja Kaisa Rännaku Lasteaias näitamas
etendust „Hambahaldja külaskäik“
10. aprill Jaanika tulemushindamine
21.04 ja 27.04 Kvaliteediauhind 2014 raames Jaanika
assessoritemeeskonnaga asutuste külastustel
24.-25.04.2014 Jaanika Haridusjuhtide õppereisil
Saaremaa lasteaedades
Jaanikal koostöös praktikant Kaisaga valmis ERASMUS+
strateegilise koostöö projekt „Blue planet- water around us“
Aprill-juuni arenguvestlused personaliga
PRAKTIKANDID
14.04- 2.05 viibisid sõimerühmades praktikal Tln. Ülikooli
Ped. Seminari I kursuse tudengid Lisanna ja Elina. Neid
juhendasid õpetajad
14.
04.09.05
viibib
meil praktikal Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse õppija Madis. Tema
juhendajaks on Toivo.
Aprillis oli õpetaja Jannel praktikant Jane.
TEATER LASTEAIAS
25. aprillil külastas meie lasteaeda teater Trumm
etendusega „Nii ja naa“
ILM
Ilm oli aprillikuus varakevadiselt muutlik.
Õhusooja oli keskmisest rohkem. Kuu alguses oli veel
jahe ja tuuline, kuid viimane dekaad näitas juba
suvesilmi. Oli palju päikest ja temperatuurid tõusid
kohati üle 20 kraadi. Loodus hakkas lokkama, õide
puhkesid kevadlilled ja esimesed kirsipuud.

SIDRUN- SINU ILU JA HEAOLU ALLIKAS
Sidrunimahl on looduslik antioksüdant, mis aitab noorust säilitada,
haigusi ennetada ja organismi puhastada. Lisaks rohkele C-vitamiinile
(100g/50mg) sisaldab sidrun kaaliumi, rauda, magneesiumi,
pantoteenhapet, niatsiini ja eeterlikke õlisid. Viimaseid kasutatakse
peamiselt loodusravis (aroomiteraapia, kahjulike bakterite ja seente ravi,
psüühilised ja füüsilised vaevused jms). Sidrun on seedimist soodustav
ja ta reguleerib mao happelisust, kergendades gastriiti ja seedimatust.
Tugeva antiseptilise ja antibakteriaalse mõjuga on ta efektiivne
infektsiooniliste seisundite ravimisel, eriti külmetuse, gripi ja kibeda
kurgu puhul. Lisaks stimuleerib sidrun immuunsussüteemi ja tugevdab
organismi vastupanu infektsioonidele.
Mõned või,alused kuidas sidrunit kasutada?
Palavik — mikserda ühe sidruni mahlast ja ühest klaasitäiest kuumast
meega piimast sidrunipiim
Südame arütmia — purusta üks sidrun koos koorega, sega 2 spl
meega ja võta seda 1 spl enne hommiku- ja õhtusööki
Liigesehaigused — lahjenda poole sidruni mahl veega ja võta enne
hommiku- ja õhtusööki
Külmetushaigused — sobib süüa igal moel, lisaks kurista kurku
sidrunimahlaga
Veresoonte lupjumine — sega terved purustatud sidrunid meega ja
võta 1 spl pool tundi enne iga söögikorda
Unetus — võta 1 spl värsket mahla meega enne magama heitmist
Kõrge vererõhk — purusta pool sidrunit koos koorega, vala üle kuuma
veega ja jäta pooleks tunniks tõmbama; kurna ja juua hommikutit ühja
kõhuga

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

