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ÜHEJALATANTS
Heljo Mänd
Tiri- liri, tiri- liri haavapuul
lehepilli puhub tuul.
Kuu kui tõrrest valgust valab,
pidulised ühel jalal,
vahel ainsal varbal nad
hüppavad ja kargavad.
Tantsib priske puravik,
kõrval sirmik kõhn kui tikk.
Löövad tantsu himpel- hampel
kärbseseen ja kitsemampel.
Ämmatoss, mis salata
tantsib ilma jalata.
Põrkab õhku nagu pall,
lõbus on ta trill ja trall.
3. augustil alustasid Vesiroosi töötajad uut õppeaastat pika
koolituspäevaga.
Hommikul, pärast suurt kallistamist toimus huvitav,
teoreetiline tuletõrjekoolitus. Päeva teine pool veedeti
Lohusalus, kus Piret Laanvee viis läbi vahva
õuesõppekoolituse. Ilm oli imeilus ja koolitus toimus mere
ääres- mida paremat veel tahta! Kõik said ise proovida,
mida põnevat on võimalik teha kivide, liiva ja taimedega
koos kipsi, liimi, värvide, teibi ning silikooniga. Väga põnev
kogemus igal juhul.
Suur tänu ka õpetaja Kairile, kelle kaunil koduõuel maitsvat
angerjasuppi süües ja suvemuljeid vahetades oma
koolituspäeva lõpetasime.
Et laste vastuvõtmiseks kõik korras oleks, anti 4. augustil
majale veel viimane lihv.
Õppeaasta võib alata!
Et nn. MASUga toime tulla, püüame säilitada optimismi,
huumorimeele, olla ühtehoidvad, üksteist toetavad ja
arusaajad, sest meie kõigi ühine eesmärk on tagada
Vesiroosi lastele hea, rõõmus ja turvaline keskkond
ÕNNITLEME!
6. juuli- INO
9. juuli- TOIVO
12. juuli- NIINA
17. juuli- MARIKA
23. juuli- MARJU
24. juuli- KARIN – 50!

15. sept.- IIVI
17. sept.- ÕIE
22. sept.- AILI
26. sept.- ANNE M. – 60!
15. aug.- FAINA

ILM
August oli mõnus suvekuu. Ilmad ja merevesi soojad.
Nagu ikka oli ka tuuliseid ja vihmaseid päevi, kuid
nurisemiseks polnud põhjust. Septembris suvesoojus
jätkus. Kuu keskel esinesid mõned külmemad ööd, kuid
päevasoojus ulatus üle 20 kraadi. Kuu viimane dekaad
vihmasem ja ka jahedam.

2009.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
August möödus mängides, matkates ja uude
õppeaastasse sisse elades.
Vesiroosi kolmes rühmas alustasid oma lasteaiateed
kõige pisemad. Püüdsime omalt poolt teha kõik, et laste
ja ka vanemate kohanemine toimuks võimalikult
rahulikult ja valutult.
Ilusaid ja põnevaid lasteaia-aastaid teile, pisipõnnid!
2. sept.- Õppeaasta avapidulipuväljaku avamine. Esimest
korda
heiskasime
Eesti
Vabariigi hümni saatel oma
uuel lipuväljakul meie imeilusa
sini- must- valge lipu. Abilisteks
olid
Vesiroosi
Printsess,
Konnapoisid ja meie armas
lapsevanem Gert Laanemaa.
3. sept. käisid Tähetäpsid, Krõllid ja Mesimummid
matkal Tabasalus Ühe miili rajal. Õpetajad Anne, Rahel
ja Erika tegid nendega seal väga palju põnevat.
15. sept.- Tähetäpsid käisid Liivaku lasteaias
liikumismängude päeval
18. sept.- Mesimummid lustisid Männi pargis, kus
toimus Mustamäe sügise ürituste raames põnev
Mudilaste Lustlik Metsamäng
23. sept. Sügise algust tähistasime õpetaja Anne
eestvedamisel
suure
Vesiroosi
Rahvajooksuga Sütiste
parkmetsas.
Meie
suureks rõõmuks aitasid
meil seda päeva sisse
juhatada
ajateenijad
Logistikapataljonist koos
kaplan Peeter Partsiga.
Sõdurid demonstreerisid meile kuidas nemad pidulikult
lippu heiskavad ja näitasid
uhket
rivisammu.
Demonstreeriti
sõdurite
võimlemisharjutusi ja koos
lastega
marsiti
sõdurisammul ümber maja.
Lapsed tegid kõike väga
püüdlikult kaasa. Tundus,
et sõdurid koos oma
püssidega jätsid lastele väga suure elamuse.
25. sept. käisid Lepatriinud ja Mõmmid Rocca- al
Mare Vabaõhumuuseumis Mihklipäeva tähistamas.
28. ja 29 sept. toimusid Mesimummidel ja
Tähetäpsidel õpetaja Iivi juhendamisel lasteaias
armsad
Mihklipäeva
tavandipeod.
Täname
lapsevanemaid, kes olid muretsenud oma lastele
kaunid rahvariided!
Tööd alustasid 3 tasulist ringi- Tallinna Raskejõustiku
Spordikooli üldfüüsiline treening, Siki Tantsustuudio
tantsutrenn ja Tommy Mängukooli Inglise keel.

MUJALT EESTIST
1. septembril- tarkusepäeval kuulutati Rakveres
välja koolirahu
♥ 21. septembril tähistati Rahvusraamatukogus tuntud
kunstniku, lasteraamatute illustraatori ja kirjaniku
Edgar Valteri 80. sünnipäeva. Esitleti tema elu
kajastava raamatu 1. osa ja välja oli pandud ka
näitus tema loomingust.
♥ 25.
septembril
avas
Kadriorus
uksed
lastemuuseum.
Miia-Milla-Manda
on
teemamuuseum, mille väljapanekud on mängulised,
võimaldades lastel teadmisi omandada vahetu
kogemuse ja emotsioonide kaudu. Teemad
hakkavad muuseumis vahetuma. Ebatavaline ja
lastepärane nimi leiti muuseumile 1930. aastate
lõpul
«Looduse»
raamatusarjas
ilmunud
lasteraamatust. Tallinna linnamuuseumi direktori
Maruta Varraku sõnul otsiti sobivat nime kaua.
«Tahtsime, et see poleks päris tavaline nimi,» ütles
Varrak. «Raamatus on väike Miia-Milla-Manda
uudishimulik, leidlik ja sõbralik tegelane, just nagu
meie uue muuseumi külalisedki”
♥ 28. septembril möödus 15 aastat parvlaeva Estonia
traagilisest hukust
TEATER LASTEAIAS
18. septembril külastas meid Lahepere Kultuuriseltsi
näitetrupp „Laulvad liivad” . Lastele mängiti tuntud Eesti
muinasjuttu „Kullaketrajad”. Tore oli see, et näitlejate hulgas
oli ka meie lasteaia armas õpetaja Kairi.
25. sept. – teater Lepatriinu etendusega „Jussi vigurid”
♥

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
18. aug.- Janne ja Helje Männikäbi lasteaias Mustamäe
juhatajate
ümarlaual,
kus
arutati
lasteaedade
tulevikuküsimusi.
25. aug.- Janne Tallinna Haridusjuhtide õppeaasta
avakonverentsil Rahvusraamatukogus.MASU= Ma Suudan!
4. sept.- Janne käis koos Mustamäe Lasteaedade
juhatajate asetäitjatega ümarlaual Mustamäe LOV-is.
Teemaks
sotsiaalhoolekande
osakonna,
lastekaitse
spetsialistide ja lasteaiavaheline koostöö.
9. sept. toimus Õpetajate Majas muusikaõpetajate
ainesektsiooni koosolek. Sellel osales Iivi
11. sept. – Meie lasteaia õpetajad käisid Mustamäe
Bowlingus väikest trenni tegemas.
16. sept. kohtusid Mustamäe muusikaõpetajad Liivaku
lasteaias. Arutusel muusikaõpetuse tähtsus lasteaias. Seal
viibisid Iivi ja Janne
17. sept.- Mustamäe
sügise raames toimus
Mustamäe
lasteaedade vaheline
bowlinguturniir. Meie
lõbusasse meeskonda
kuulusid Iivi, Rahel,
Maire
ja
Erika.
Fännideks Janne ja
Evelyn.
29. sept – Jaanika ja Helje EKIS-e teabepäeval
29. sept- Marika a/ü seminaril
30. sept. – portfolio seminar Nordic Hotellis, kus osalesid
Katrin ja Jaanika
Valmis projekt „Laps on Eesti väärtus” koostöös
Logistikapataljoni ja kaplan Peeter Partsiga.
KOOSOLEKUD
7. sept. toimus lasteaia saalis lastevanemate üldkoosolek,
millele järgnesid koosolekud rühmades.
9. sept. kogunes õppeaasta tegevuskava tiim. Pandi kokku
2009-2010 õppeaasta tegevuskava ürituste osa .Tiimitöös

osalesid Rahel, Erika, Evelyn, Ivika, Anne M. Helle,
Janne, Iivi, Jaanika.
16. ja 23. sept. Infotunnid õpetajatele.
KOOLITUS
3. aug.- Tuletõrje koolituse I , teoreetiline osa
3. aug.- Õuesõppe koolitus Laulasmaal Piret Laanvee
juhendamisel
12. aug.- Ökokunsti koolitus meie lasteaias
20.-27. aug- Jaanika Türgis koolitusel „Meeskonna
kujunemine”
14. sept.- Tuletõrje koolituse II, praktiline osaevakueerimine ja tule kustutamine.
21.- 23. sept- Helle alustas 160 tunnise
kvalifikatsioonikoolitusega
TLNÜ
AÜ
Täiendõppeosakonnas „ Õppimine ja kasvamine mängu
kaudu”
29.-30. sept- Janne ja Iivi 160 tunnise mentorikoolituse
1. moodulil
Meie armas noor õpetaja Maire alustas Noore õpetaja
kutseaasta tugiprogrammiga. Tema mentoriks on
Evelyn A.
KÜLALISED
8. sept. külastas meid lasteaedade elu- olu ja
probleemidega tutvumiseks pr. Maret Maripuu
30. sept. käisid meie lasteaia toitlustamisega tutvumas
ja meie toitu maitsmas Marika Kallas ja Rainer
Rannala Haridusametist.

- Täname õpetaja Kairit etenduse „Kullaketrajad” lasteaeda
toomise eest!
- Iivi tänab Mesimummide ja Tähetäpside lapsevanemaid
tavandipeo värvikamaks muutmise eest! Lastele olid
muretsetud väga ilusad rahvariided
- Janne tänab Naerulindude rühma Riko vanaema Kristiinat
rahvariiete õmblemiseks mõeldud kanga kinkimise eest.
- Täname Mõmmide rühma lapsevanemat Katrinit
rahvariiete õmblemisel abi osutamise eest
- Kiidame Erikat, Rahelit, Evelyni, Annet ja Heljet KIKI
projekti eduka läbiviimise eest

Kuidas eristada grippi viirushaigusest?
Algus

Sümptomid

Levik

Viirus
Sümptomid ilmnevad järkjärgult, näiteks alguses tuleb
nohu, siis lisandub kurguvalu
jne.
Algab kinnise nina ja
kurguvaluga, siis lisandub
palavik jne.

Aevastamine
Palavik

Tuleb kallale tavaliselt
sügistalvel
Kaasneb rotaviirusega
Tõuseb harva üle 38,5 kraadi

Köha

Tekib kohe haiguse algul

Tervenemine

Inimene saab juba pärast
nädalast ravi jätkata endist
eluviisi

Tüsistused

Kui haigus jääb välja
ravimata, immuunsüsteem
nõrgeneb

Gripp
Gripp algab äkki

Valu peas, silmades,
lihase- ja liigesevalu,
higistamine, nõrkus,
peapööritus, võivad
esineda ka seedehäired
Võib levida aasta ringi
Puudub
Järsk kehatemperatuuri
tõus (üle 39 kraadi)
Tekib alles 2. või 3.
päeval (kaasneb ka
nohu ja kurguvalu)
Taastumiseks võib
kuluda oluliselt rohkem
aega ja nõrkus kimbutab
inimest veel kaua
Võib põhjustada raskeid
tüsistusi (kopsupõletik,
südamehaigusi)

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

