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APRILL

ÕUES
Viivi Luik
Emale kevadpalitu passib,
aga ta rõõmus polegi, sest
laste põsed on kevadel plassid
pikast tubades olemisest.
Lapsed ta silmapilk õue ajab.
Räästad seal ladinal tilguvad.
Igaüks pea seal kuklasse ajab,
päiksesse kinni jääb pilguga.

2016.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
1. aprillil käisid Mõmmid õppekäigul Balbiinos.
7. aprillil etendas meie õpetajate teatritrupp Vesiroosi
lastele omaloomingulise etenduse „Muinasjutt röövitud
printsessist.”
8. aprillil käisid Lepatriinud Logistikapataljoni
sünnipäeval. Oli põnev uurida sõjatehnikat ja tutvuda
sõdurieluga. Meie Lepatriinudel oli võimalus sellel peol
ka esineda.

Õues on lumevee vali sorin.
Küll see vesi võib vaterdada!
Hädasti tarvis on vett ja pori,
mille sees lapsed võiks paterdada.
ÕNNITLEME!
3. aprill – RAHEL
28. aprill – RAILI
30. aprill – LIISA

12.
aprillil
etendasid
Konnakesed lasteaia lastele ja
26. rühma vanematele oma
etenduse
„Jätke
võtmed
väljapoole”
Mustamäe Lasteaedade 7. teatrifestival
Alates 9.märtsist 08. aprillini 2016 toimus taaskord
Mustamäe
lasteaedades
Tallinna
Mustamäe
lasteaedade teatrifestival. Sel aastal juba 7. korda.
Festivali raames oli lastel
võimalik
külastada
Mustamäe lasteaedu ja
vaadata
teiste
laste
esinemisi.
Kokku
osales
17
lasteaeda
oma
etendustega.
Pealtvaatajatena osalesid
kõik
19
lasteaeda.
Näitlemiskogemuse võrra
rikkamaks said 576 last.
Neid juhendasid ja ka
näitlesid
112
õpetajat
Mustamäe lasteaedadest.
Teatrifestivali lõpetamisel oli võimalus vaadata Vesiroosi
õpetajate omaloomingulist etendust "Lugu röövitud
printsessist".
23. märtsil külastasid Pardikesed Delfiini lasteaeda, kus
vaatasid etendust „Seene all”
30. märtsil käisid Krõllid Liivaku lasteaias vaatamas
etendust „Naksitrallide rännulugu”
31. märts Mõmmid Liivaku lasteaias, kus vaatasid
etendust „Nukitsamees”
4. aprillil käisid Pokud Lepistiku Lasteaias vaatamas
etendust „Kuidas kutsikas koera moodi rääkimise unustas”

14.aprillil
,õuesõppe
päeval
orienteerusid Naerulinnud lasteaia
õuealal.
11.-15. aprill toimus laste mõõtmine ja kaalumine.
12. aprillil esitasid Lepatriinu lapsed oma etenduse „Lugu
vaeslapsest kes oma õnne leidis” lapsevanematele.
15. aprillil toimus Kikase Lasteaias mälumäng lastele.
Meie lasteaeda esindasid Berta, Kristiina, HannaMaria ja Riine Lepatriinude rühmast.
25. aprillil toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis nende
poolt korraldatud spordipäev. Lepatriinud ja Mõmmid
õppisid samba tantsusamme ja mängisid erinevaid
sportmänge.
26. aprill- Lepatriinud külastasid Eesti Lastekirjanduse
Keskust.

LAPSESUU
28.
aprillil
toimus
traditsiooniline
Volbriöö.
Lepatriinud ja Mõmmid moondusid selleks õhtuks
nõidadeks, näidati nõiatrikke, tantsiti, lauldi, vaadati
filmi „Väike nõid”, magati magusat nõiaund.
Hommikul äratas lapsed spordinõid, kes tegi
hommikvõimlemist.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
6. aprillil külastasid meie lasteaeda õpetajad Delfiini
Lasteaiast.
Neile
näitasid
oma
tegevusi
muusikaõpetaja Iivi ja Mõmmide rühma õpetajad
Heli ja Liisa
7. aprillil toimus Teatrifestivali lõpetamine, kus
teatritrupp (Rahel, Ülle, Eda, Helena, Ulvi, Gerdy,
Evalyn, Erika, Kai, Marika ja lavastajana Janne)
näitas külalistele etendust „Muinasjutt röövitud
printsessist”
20. aprillil näidati seda etendust TSG õpilastele.
KOOLITUSED
6. aprillil Janne Õpetajate majas Muusikaõpetajate
aineühenduse õppepäeval „Esimesed sammud
ukulelel”
6. aprill- Delfiini lasteaia õpetajad viisid meie
õpetajatele läbi keelekümbluskoolituse.
10.-15. aprillil käisid Rahel, Erika, Evelyn ja
Jaanika
Erasmus+ projektikohtumisel Poolas„Sinine planeet- vesi meie ümber”. Projekti kaudu
õpetame lapsi vett väärtustama ja selle tähtsusest
aru saama. Üritame selgitada ja õpetada kuidas vett
hoida ja vähendada selle tarbetut kulutamist.
Lõimime laste mängudesse ja igapäevategevustesse
teemasid, mille kaudu lapsed mõistaksid, et vesi on
tähtis loodusvara, kellegi elukeskkond, millesse tuleb
heaperemehelikult suhtuda.
18. aprill- Jaanika Delfiini lasteaias Mustamäe
lasteaedade juhtide nõupidamisel
25. aprillil rääkis Rajaleidja psühholoog Siiri
Vallimäe meile teemal „Tugevate tunnetega
toimetulek”
27.
aprillil
käis
Janne
TAI
koolitusel
„Terviseedendus ja -kasvatus lasteaias”
KOOSOLEKUD
5. aprillil Hoolekogu koosolek
27. aprillil Ped. Nõupidamine
TEATER LASTEAIAS
22. aprillil külastas meid teater
etendusega „Ma ei mängi sinuga”

Rõõmulill

Mis on eesti suurim saar?
4. laps: „Edgar Savisaar!”
„Tead, emme ostis mulle uue kleidi!
Arva ära, mis värvi? R- tähega
algab.”
„Roosa?”
„Ei.”
„Roheline?”
„Ei. Ruuduline!”
ILM
Aprilli algus oli võrdlemisi soe. Mõnel pool
küündisid temperatuurid isegi 20 kraadini, kuid
üldiselt jäid temperatuurid 4 ja 14 kraadi vahele.
Öösiti esines ka öökülma. Sademeid oli vähe.
Loodus ootab sooja ja vihma!
Jälgisime kuldnokkade toimetusi, kuid kahjuks ei
valinud nad meie pesakasti ka sel aastal oma
koduks.
Jaanika juhendamisel valmis väike rosaarium, kuhu
istutasime 20 roosi.

10 lihtsat moodust, kuidas igapäevaselt sadu
lisakaloreid põletada.
Võib- olla on siin ka natuke midagi meile?
1. Tõuse püsti!
Tõuse oma 8- tunnise tööpäeva jooksul igas tunnis
vähemalt kümneks minutiks püsti, võimalusel liigu pisut
ringi
2. Tee kallimale massaaži
20 minutit massaaži tegemist põletab 100 kalorit.
3. Tee kohvipaus püstijalu
Lähed kusagilt kohvitopsi haarama? Tee seda jalgsi,
mitte autoga. 20 minutit jalutuskäiku põletab 100 kalorit
4. Surfa internetis!
Tund aega klikkimist põletab samuti 100 kalorit... Tore
teada!
5. Föönita ja sirgenda
Pool tundi juuste föönitamist ja sirgendamist põletab
samuti 100 kalorit...
6. Proovi uut retsepti
Pool tundi lõikamist, hakkimist ja küpsetamist ning teed
valmivale toidule saja kalori võrra lisaruumi.
7. Ära istu telefoniga maha.
Kõnni telefoniga rääkimise ajal edasi- tagasi.
Pooletunnine vestlus kulutab sada kalorit.
8. Korista kappi
Võta ette üks korralik suurpuhastus ja korista 35 minutit
oma riidekappi.
9. Mängi kulli
Mängi lastega kulli, piisab kõigest 20 minutist!
10. Mine šoppama
Pool tundi kaupluste kammimist ja riiete selga proovimist
ning sada kalorit on kadunud justkui imeväel.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

