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Krista Aavik
NOOR KEVAD KÜLVAB LOBJAKAT
JA SEKKA LUMELILLI.
TOOB KASE OTSA KULDNOKA,
TEEB UUE PAJUPILLI
APRILLIS JUBA PÄIKENE
KÄIB ÜSNA KÕRGEID KAARI.
NÜÜD LAULAB TAEVAS
LÕOKENE
JA LINNUD KÕIK ON
PAARIS

VOLBRIÖÖ LASTEAIAS
29. aprilli õhtul lendasid meie lasteaias ringi väikesed ja
suured nõiad. Naksitralli ja Rohutirtsu lapsed tähistasid
Volbriööd.
Alustasime kell 18.30 nõiaõhtusöögiga, kus pakuti
konnajalagu, nõiutud kartuleid, luualehesalatit tomatiga,
nõgeseleotist ja muud hõrgutavat.
Kui kõht täis algas suur
nõiapidu. Kõik nõiad pidid
peanõid Rahelile näitama
oma oskusi. Mõeldi välja
nõiasõnu, tantsiti, lauldi.
Imesid juhtus igasuguseid.
Nõiaväe
turgutamiseks
valmistas Rahel võlujooki,

mida kõik said maitsta. Kui
jook joodud, said kõik
endale nõiatunnistused ja
võisid minna ringkäigule
õhtusesse lasteaeda. See
oli väga põnev!. Basseinis

Algasid ettevalmistused emadepäeva tähistamiseks.
Kõikides rühmades meisterdati hoolega kingitusi oma
emmedele.
23. aprilliks, jüripäevaks pidid olema kõik tubased tööd
lõpetatud ja algasid tööd õues- nii hakkasime ka meie ikka
rohkem ja rohkem õues viibima. Õpetaja Annega koos
käidi palju metsas ja kõik liikumistegevusedki kolisid
palavast spordisaalist õue.

ÕNNITLEME
3. aprill – RAHEL
8. aprill – TATJANA
ootas lapsi Majanõid Maire
koos
abilistega.
Õhtu
lõppes Suure Nõiadiskoga
ja Nõiakino vaatamisega.
Peale väsitavat õhtut tuli
uni päris kiiresti.

Järgmise päeva hommikul
üllatas kõiki Spordinõid Anne,
kes käis kõikides rühmades
hommikvõimlemist tegemas.
Pidu oli vägev!

1. aprill- lõbus nalja- ehk
tagurpidipäev. Kanti
pahupidi riideid, vahetati
rühmaruume ja ka
ameteid- elevust kui palju.
Lõunasöögi jagajateks olid
valgetes kitlites ja
päkapikumütsides Jaanika
ja Janne.
10., 14, ja 15. apr. esitasid
Naksitrallide rühma lapsed kõigile teistele toreda
etenduse „Piibeleheprintsessi kevad”.
17. apr. toimus lauluvõistlus „Mustamäe Laululind 2008.
Meie lasteaeda esindasid Markus Alabert ja Maria
Helene Tomberg Rohutirtsude rühmast. Markus valiti
edasi laulma Tallinna linna eelvooru, mis toimub 24. mail
Matkamajas.
25. apr. toimuval „Laulukarussellikesel” esindasid meie
lasteaeda Mariette- Ly Meeksa Tähetäpsidest ja
Lisandra Leetmaa Krõllidest
Kõikide laululaste juhendajaks oli meie tubli
muusikaõpetaja Iivi.

ILM
Ilm oli aprilli kohta üllatavalt soe ja mõnus. Sademeid
peaaegu ei olnud, vahel kimbutas ainult külm tuul.
Ööd olid küll jahedad, aga päeval oli sooja parasjagu.
28. aprillil oli Narvas soojarekord: 23 kraadi !

LOODUS
Arvuti vahendusel oli ka aprillis kõigil võimalus musta
toonekure pesitsemist jälgida. Pesas on juba 5 muna!
Lapsed ootavad põnevusega kurepoegade koorumist.

MUJALT EESTIST

 Armastatud lastekirjanikul Heljo Männil ilmus
autobiograafiline raamat „Elu roheline hääl”
 Ilmus ka tore L. Otsa raamat „Juba kooli!”, mis
annab vanematele soovitusi kuidas last paremini
kooliks ette valmistada.
TEATER! TEATER!
18. aprillil külastas meie lasteaeda teater „Lepatriinu”
etendusega „Metsa läksin ma!”
29. ja 30. aprillil toimus
kauaoodatud
õpetajate
etendus
„Uudishimulik
jänesepoeg”.
Etenduse
autoriks oli õpetaja Marika
ning osatäitjateks õpetajad
Kaie, Niina, Iivi, Janne ja
Marika

KOOLITUSED
2. aprillil toimus ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju
koolitus „Mida saab õpetaja teha, et loovat ja innovaatilist
mõtlemist soodustada?”
7. -9. aprillil viibis Iivi koolituse „Muusikaga lasteaiast
kooli” 3. moodulil Tallinna Ülikoolis.
18., 19. aprill- Annely koolitusel Tartus. Räägiti
häälehoiust
24. aprillil oli kogu tehniline personal Tallink SPA ja
Conference Hotellis ATP koolitusel „Väärtushoiakud töös
ja suhetes” Lektoriks Inga Kruusement. Peale väga
huvitavat oli kõigil võimalus ka SPA-s lõõgastuda.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2. aprillil näitasid Tallinna Ped. Seminari üliõpilastele oma
tegevust Evelyn ja Reinika. Tagasiside oli väga kiitev.
15.aprill osalesid Jaanika, Katrin ja Helle Nõmme
Loodusmaja infotundides Loodusmajas, Hiiu rabas ja
Sütiste metsas
18. aprill. Jaanika viibis Reval Hotel Olümpia
Konverentsikeskuses
programmi
„Igale
lapsele
lasteaiakoht” tutvustaval infopäeval. Kohtuti Peeter
Kreitzbergi, Urve Palo ja Maret Maripuuga.
21. aprillil käisime ekskursioonil
Estonia teatris.
Ringkäigul
tutvustati
meile
teatri
salapäraseid
telgitaguseid. Lähemalt saime tutvuda kostüümide ja
dekoratsioonide valmistamise töökodadega. Ekskursiooni
organiseeris meile õpetaja Helle. Suur tänu talle!
21. aprillil viibis Jaanika Tallink SPA&Conference Hotellis
ATP koolituse Konverentsi- ja meeleolupäeval.
22. aprillil käis Marika A/Ü seminaril
29.aprillil tegi Ülle Kannikese lasteaia külalistele
Pardikeste lastega väga toreda liiklusteemalise tegevuse.
Ülle lõpetas edukalt esimese õpinguaasta TPS-is.
PROJEKTID
30. aprillil toimus projekti „Parima toitlustamisega
lasteasutus” pidulik lõpetamine Õpetajate Majas. Sinna
olid kutsutud meie suurepärased kokad Maire ja Heli,
tervishoiutöötaja Aili, kokkade abi Lidia, majahaldur
Teresa ning juhataja Jaanika. Tehti teatavaks konkursi
tulemused ja meie saime 4. koha!
Projekt „Innovaatiline tegu 2008” selle aasta teemaks meie
lasteaias oli „Vesiroos- E-lasteaed”
Integratsiooni Sihtasutuse projekt ”Uusimmigrandid eesti
haridusasutuses” sai oma lõpplahenduse. Projekti pealkiri:
”Naeratusega lasteaeda” autoriteks on Katrin ja Jaanika
Leping sõlmiti järgnevate summade peale:
Üldmaksumus 55990
Sihtasutuse poolt 47000
PAKTIKANDID LASTEAIAS

Alates 29. aprillist abistavad sõimerühmade õpetajaid
praktikandid TPed.Seminari I kursuselt. Pokude rühmas
toimetavad Egely, Egle ja Gare, Konnakestes aga Margit
ja Triin. Nende juhendajaks on meie armas õpetaja Heli.
MEIE ÕPETAJATE PUHKUSEREISID
Kui meie elasime juba kevades, käis õpetaja Katrin Põhja
Rootsis mägedes suusatamas.
Ludmilla käis aga Kanaaridel oma patareisid laadimas.
Õpetaja Evelyn lõõgastus Türgis.

Naer annab ellu rohkem rõõmu ja harmooniat, parema
tervise ning elujõudu.
Laps naerab keskmiselt 300-400 korda päeva jooksul. Samal
ajal naeravad täiskasvanud päeva jooksul keskmiselt ainult
15 korda.
Naerul on positiivne mõju nii füüsilisele kui ka vaimsele
tervisele ning stressi, valu ja depressiooni pidurdav
toime.
Naer annab jõudu, jaksamist ja lisab harmooniat argiellu.
Naer lisab loovust, õppimistahet, ühtekuuluvustunnet,
keskendumisvõimet ja elurõõmu.
Naerul on ka paranemist toetav mõju paljude haiguste korral.
Naer võib teha head ka siis , kui see ei ole “sallitud” - näiteks
kui inimene on masendunud. Rasketes olukordades võib
naer toimida varuventiilina.
Iga aasta maikuu esimene pühapäev on kuulutatud
"Ülemaailmseks naerupäevaks".
See on ülemaailmne liikumine tervise, rõõmu ja rahu
nimel.
Naer on terviseks. 1 minut naeru võrdub 10-minutilise
harjutamisega trenažööril või 15-minutilise jalgrattasõiduga.
Kui aga naerda kogu südamest tund aega, põletatakse ära
sama palju energiat kui kulub tunniajalise kiire jooksuga.
Naer maandab stressi ja tõstab tuju!

♥ Elagu kõik suured ja väikesed nõiad! Hirmus tore
Volbriöö oli!
♥ Kiidame kõiki volbriöös osalejaid!
♥ Kiidame lapsevanemaid vahvate volbrikostüümide eest!
♥ Kiidame Mairet ja Heli Volbriõhtusöögi eest!
♥ Kiidame Annet volbrihommikvõimlemise eest! See oli
vast üllatus!
♥ Kiidame Mairet, Heli, Ailit, Lidiat suurepärase
tulemuse eest „Parima toitlustamisega lasteasutuse”
konkursil!
♥ Kiidame Marikat üliarmsa etenduse „Uudishimulik
jänesepoeg” väljamõtlemise ja lavastamise eest! Oli
väga lõbus!
♥ Marika tänab Jannet, Iivit, Kaiet ja Niinat vahva
koostöö ja teatritegemise lusti eest!
♥ Jaanika tänab kõiki töötajaid säravate silmade ja
positiivse suhtumise eest!
♥ Janne
kiidab
kõiki
armsaid
töökaaslasi
motivatsiooniküsimustiku täitmise eest!
♥ Kiidame Iivit tubli töö eest laululaste õpetamisel
♥ Kiidame Katrinit suurepäraste sportlike saavutuste eest
Rootsi suusamägedes!
♥ Kiidame kõiki lahtiste tegevuste läbiviijaid.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

