N R 100 A P R I L L
Küll ta tuleb!
L. Tungal
Lumi mööda porist teed
metsa varju roomas.
Juba passipilte teeb
pääsuke nüüd Roomas.

2015.a.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
2. aprillil oli Sütiste metsas näha hiidjäneseid. Toimus
Jänkupoiste metsaretk- Orienteerumismäng Konnakeste,
Lepatriinude, Mõmmide, Tähetäpside ja Mesimummide
lastele. 5 erinevas kontrollpunktis tuli täita lihavõttepühade
teemalisi ülesandeid, mille sooritamisel saadi munapusle
tükk. Viie tüki kokku pannes selgus, kuhu on peidetud
lastele muna.

Asju seal ei pakitalinnul on neid vähe.
Ainult ilma frakita
teele ta ei lähe.
Laulab selles frakis ta
apelsinisalus
Ja- kui külm ei takistapea ka sinu talus

ÕNNITLEME!
3. aprill – RAHEL

Aprillikuus
oli
meie
koridoris
tore
näitus
„Munakarbimeisterdused“ Lapsed koos vanematega
panid pead tööle ja tegid vahvaid töid.
Pardikeste rühma lapsed said jälgida kuidas vees koorus
munast välja väike "dinosaurus," kellele lapsed panid
nimeks DINO.

VOLBRIÖÖ LASTEAIAS
27. aprillil lendasid lasteaias ringi suured ja väikesed
nõiad. Toimus kauaoodatud ja ülipõnev Volbriöö
tähistamine Mesimummide ja Tähetäpside 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 meid väikese vihmasajuga.
Peale väikest nõiadiskot muutusid nõiad taas lasteks,
vaatasid filmi „Nöbinina“ ja kell 11 õhtul valitses majas
vaikus- lapsed olid uinunud. Hommikul külastas rühmi
Spordinõid, kes tegi virgutava hommikvõimlemise.

6.-8. Aprill toimus laste pildistamine.
8. aprillil käisid Lepatriinu lapsed kinos
14. aprillil käisid Tähetäpsid õppekäigul Parditiigi pargis.
15. aprillil käisid Naksitrallid õppekäigul Sütiste
parkmetsas.
15. aprillil toimus meile kõigile Konnakeste armas
etendus „Kitsetall kes oskas lugeda kümneni“
15. aprillil etendasid Mesimummid oma etenduse
„Vaeslaps ja talutüdruk“ lapsevanematele.
16. aprillil toimus Kikase lasteaias laste mälumäng. Meie
lasteaeda esindasid Iiris ja Laur Mesimummidest, Kaur
Johan ja Natali Marii Tähetäpsidest. Lõpptulemusena
saavutati tubli III koht!
16.
aprillil
toimus
Mustamäe
lasteaedade
ja
muusikastuudiote lauluvõistlus Mustamäe Laululinnuke
2015. Meie lasteaiast esinesid seal Õie- Liis ja Heleen
Naksitrallidest ning Annika ja Ellen Mesimummidest.
22. aprillil esitasid Tähetäpsid oma vanematele etenduse
„12 kuud“

24. aprillil toimus ÜLE- EESTILINE LASTEAEDADE
SPORDIPÄEV Audentese spordihallis. Meie võistkond oli
väga tubli. Üldkokkuvõttes saavutati 8. koht. Kõige
paremini õnnestus tüdrukute teatevõistlus, kus saavutati II
koht. Oma osavust näitasid Heli, Amanda, Iiris ja Ellen
Mesimummide rühmast ja Keili ja Laureen Tähetäpside
rühmast. Poistest osalesid võistlusel Kaspar, Kaur, Robin
ja Karl Tähetäpsidest, Laur ja Rasmus L.
Mesimummidest.
Pendelteatejooksus olime IV kohal, köievedu oli nõrgim
ala.
Võistlus oli väga emotsionaalne ja lapsed said hea
kogemuse.

"Töödeldud piim on vedel rämpstoit, sest selles pole
säilinud ei vitamiine, kasulikke ensüüme, rasvasid ega
ka

baktereid,"

väidab

Soomes

tegutsev

personaaltreener Tomi Kokko.
Tema sõnul pole inimkeha võimeline seedima teise imetaja
piima ja seetõttu tekitabki piima tarbimine kõhuprobleeme,

TEATER LASTEAIAS
24. aprillil külastas lasteaeda
etendusega „Veskimäe Villu“

PIIM ON RÄMPSTOIT?

põletikke, hingamisteedega seotud probleeme ning teisi
teater

Lepatriinu

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
1.aprillil tähistasime naljapäeva kohviku ja teatriga.
Etenduseks oli õpetajate Iivi, Jaanika, Eda, Raheli, Erika,
Ülle, Helena ja Kai esituses näidend „Vaeslaps ja
Talutüdruk“.
9. aprillil käis Janne Mustamäe Laululinnukese infotunnis.
10.aprillil osales Helje Lepistiku lasteaias infotunnil
Riigihangete korraldamisest.
13.aprillil külastas Jaanika Kvaliteediauhinna konkursi
raames hinnatavat asutust
16.aprillil käis Jaanika õpetajate majas Direktorite
nõupidamisel ja arengukava seminaril
17. aprillil mängisid õpetajad „Vaeslast ja talutüdrukut“
TSG õpilastele.
19. aprillil toimus Tallinna Võimlemispeo ülevaatus.
Aprillikuu jooksul toimusid õpetajate lahtised tegevused.
KOOLITUSED
10. aprillil käis Jelizaveta lugemisteemalisel koolitusel
„Kuidas laps raamatu vaatajast lugejaks areneb“
15. aprillil oli Jelizaveta koolitusel „Traditsioon ja
innovatsioon hariduses“
27. aprillil käis Ülle koolituskursusel „Montessori
pedagoogika tutvustamine“
27.aprill- Jaanika INNOVE koolitusel „Personalitöö
lasteaias“
29.-30.aprillil toimus meie lasteaias Lastekaitse Liidu
koolitus „Kiusamisest vaba lasteaed“. Meilt osalesid sellel
koolitusel Annika, Ivika, Niina, Ülle, Marika, Katrin,
Helena, Anne P. , Rahel, Heli ja Janne.

Jaanika tänab korraldustiimi, kes aitasid
kahe
koolituspäeva vältel külalisi toitlustada:
Alla, Silvia, Helje, Kai, Gerly, Kaie, Karin, Iivi, Evelyn,
Janne

haigusi, vahendab Yle Uutiset. Igatahes soovitab ta nii
isiklikel kui oma klientide kogemusel proovida olla kaks
nädalat ilma piimatoodeteta. "Ma väidan valetamata, et
95% inimestest ei naase enam vanade harjumuste juurde,"
rääkis ta. Kokko väitis, et aktiivse atleedina tarbis ta varem
peaaegu kaks liitrit piima päevas, kuid nüüd ilma piimata
elades on ta palju energilisem ning haigestub harvem.
Kui piima juua, siis tasub Kokko soovitusel juua vaid
orgaanilist täispiima.
LAPSESUU
Hommikusöögilaual on mahlapakk. 4aastane Mia küsib issi käest, mis pakile
kirjutatud
on.
Issi:
«Ehedatest
Eesti
marjadest.»
Mia: «Nii palju e-sid, siis ma ei tohi seda
juua!»
Laps peseb vannis ja vaadates oma käsi, peale poolt
tundi mõnulemist, karjub: „Emme, võta mind välja, ma
vananen!“

ILM
Võrreldes eelmise aastaga oli see aprill pisut
soojem,aga ka sajusem ja tuulisem.Päikest oli
vähe.Keskmine temperatuur oli 5,2 kraadi . Kõige
soojem oli 12.aprillil Narvas-kuni20 kraadi ja külmem
25. aprillil Väike Maarjas kus oli lausa 3,5 kraadi
külma.!!! Ei taha see soe kuidagi meie juurde jõuda...
10. aprilli paiku jõudsid lõpuks tagasi ka rändlinnud,
kuid kuldnokad kahjuks meie lasteaia pesakasti omaks
ei võtnud. Küll aga tegi õuesõppe paviljoni alla pesa
musträstas.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

