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LASTE TOREDAD TEGEMISED JÕULUKUUL
Küünalde sära, päkapikkude sagimine ja jõuluootus tekitab
elevust nii suurtes kui väikestes.

UUT JA VANA
L. Tungal
Jälle selgeks uue laulu
Õppima pean enne jõuluPidi saama jõuluvana
Kurjaks siis, kui laul on sama!
Jõulumees peaks nurisema
Emaga, sest laulab tema
Terve minu eluaja
Igal aastal „Põdra maja“!
Vanamemm toob lagedale
„Üle lume lagedale“.
„Ära minult salmi küsi!“
Ütleb isa. „Olen busy!“
ÕNNITLEME!
1. dets. ANNE P.
8. dets. MEDELEIN
11. dets. SIRJE
17. dets. ÜLLE
18. dets. SVETA



LAPSESUU
 Pisitüdruk vaatas suusatajat ja
ütles: “Emme, osta minule ka
sellised reketid ja toikad!’’
 Laps sõidab emaga trollis ja
räägib kõva häälega: “Ema, kui
ma suureks saan, ostan sulle
selle maja. Siis saad seal elada.” Ise näitab
näpuga Seevaldi hullumaja peale.
4-aastane poiss näpib autosignaali nuppu. Keelan.
Küsib: “Aga, milleks see siis on?” Vastan: “Seda
tuleb siis vajutada, kui keegi jääb autole ette või
hakkab auto alla jääma.” Poiss vastu: “Emme, siis
tuleb ju pidurit vajutada!”

JÕULUPEOD LASTEAIAS
Jõuluvana liikus lasteaias ringi 14.-21. detsembrini.
Ta käis küll päkapikkude, metsloomade, lepatriinude ja
Jäneste juures ning jõudis ka Aafrikasse. Jõuluvana
külaskäik tõi kõikidele lastele sära silmadesse.
Jõulurõõmu varjutas
see,
et
keegi
pahategija
oli
varastanud lasteaia
hoovil
kasvanud
ilusa
hõbekuuse,
mille istutasid sinna
kunagised
Poku
rühma lapsed. See oli
sirgunud
just
selliseks puuks, et plaanisime seda ise tuledega
kaunistama hakata. Kurb…!

3. detsembril- I advendi
hommikul tervitasid rõõmsad päkapikud kõiki lasteaeda
tulijaid ja kostitasid neid mandariinidega
Enne lõunat esitasid Naksitrallid lastele väikese vahva
etenduse kuusekesest.
10. detsembril- II advendil
tegid
Krõlli
rühma
praktikandid lastele vahva
ülevaate
jõulutraditsioonidest
maailma
erinevates
paikades.
17. detsembril- III advendil
esitasid
MISA
projekti
kaasatud
muukeelsetest
peredest
lapsed
lasteaiakaaslastele etenduse
„Väike kuusk“
11. ja 12. Detsembril
toimusid
meie
uues
muinasjututoas Evelyni ja
Jaanika
poolt
läbiviidud
Muinasjutuhommikud.
Jaanika
eestvedamisel
valmisid
Naksitrallide
ja
Rohutirtsude laste poolt 2 uut
muinasjuttu.
13.
detsembril
käisid
Rohutirtsude
kellaansambli
lapsed
koos
õpetajate
näitetrupiga
esinemas
Logistikapataljonis.
Kaasa
võeti
80
isevalmistatud
jõulukaarti pataljoni sõduritele.
Kuu alguses valmistati usinasti
kõikides rühmades jõulukaarte
nii sõdurpoistele kui ka Välisministeeriumi tellimusel .
Pardikeste rühmas toimus väike jõulumüük, mille
õnnestumisele aitasid kaasa lapsevanemad, rühma tiim ja
praktikandid.
Krõlli rühma lapsed küpsetasid piparkooke, mis viidi
kaasa Kanutiaia Noortemajja perepäevale.
Naerulinnud osalesid detsembris internetipõhisel laste
kunstitööde näitusel. lastekunst.tumblr.com

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi.
2. dets. Anneli ja Ivika käisid Kanutiaia Noortemajas
perepäeval abis. Anneli toimetas meisterdamistoas ja Ivika
oli abiline kohvikus.
11. dets. sai Vesiroosi Klubi kokku Peetri pubis
11. dets. Õppealajuhatajate ainesektsioon Õpetajate
majas. Seal käis Evelyn.
12.
detsJaanika
Tallinna
haridusjuhtide
koolituskonverentsil „Inspireeriv juhtimine“
13. dets. käis teatritrupp koosseisus Marika, Niina,
Anneli, Ülle, Iivi ja Janne ning Evelyn ja Jaanika
Logistikapataljonis sõduritel külas. Etendasime veidi
jõululikumaks muudetud „Punamütsikese“ lugu.
27. dets. Aastalõpulõuna ja tunnustusüritus „Vesiroos
tänab 2012“
AASTA ÜHISÜRITUS: Õpetajate päev Kuunaril
Kajsamoor
AASTA KOOLITUS: Väljasõidukoolitus Alatskivile
AASTA KOOLITAJA: Esmaabikoolitaja Marju Karin
AASTA ÕPPIJA: Anneli ja Ivika
AASTA TEGU: Õuesõppe paviljon ja kelgumajad
HEATEGIJA 2012: Lapsevanemad
AASTA ABIKÄSI: Toivo
ERIAUHIND: Õpetaja abid ja Vesiroosi Näitetrupp
AASTA TIIM: Evelyn ja Jaanika
AASTA INIMENE: Jaanika
KOOLITUSED
4. ja 5. dets. toimus meie lasteaias direktorite
arvutikoolituse jätkukoolitus. Ka meie juhtkond osales seal.
19. dets. käis Katrin jätkukoolitusel „Tasakaalu hoidmine.
Ametialane supervisioon tegevmentoritele“
6. ja 20. dets. käis nõustaja Ene rääkimas, kuidas toime
tulla laste käitumisprobleemidega.
PRAKTIKANDID
Kuni 21. Detsembrini olid Tallinna Ülikooli Ped. Seminari II
kursuse tudengid praktikal Krõllides ja Pardikestes.
Krõllides olid Kätlin ja Mai- Liis, Pardikestes Liisi ja
Ingrid.

SPORDIKALENDRI KOKKUVÕTE 15.
OKTOOBER – 20 DETSEMBER
ESIKUUIK:
1.
42 TUNDI – NIINA. AITÄH, TEMA
KOERALE, KES IGA PÄEV VÄHEMALT
TUND AEGA AKTIIVSET LIIKUMIST VAJAB
2.
28,5 TUNDI – MEDELEIN
3.
19, 5 TUNDI – JANNE
4.
18 TUNDI – RITA
5.
17, 5 TUNDI – ANNELI
6.
17 TUNDI – IVIKA JA JAANIKA
POPULAARSEMAD SPORDIALAD:
ERINEVAD AEROOBIKAD, KÕND,
PILATES, BAILATINO, VESIVÕIMELIMINE
JA DETSEMBRIS ERITI POPULAARSEKS
SAANUD LUME KORISTUS.

ILM
Oli mõnus talvine ilm, esines külma, lund ja tuisku.
Pakasesem oli kuu keskpaiku. Külmakraadid ulatusid
siis kohati -20 kraadini ja sellele lisandus veel n.n.
tuulekülm.
Kui jõulud olid veel valge lumega, siis aasta lõpp
muutus lausa vihmaseks ja lumi sulas kiiresti. Teed
muutusid väga libedaks.
2012.aasta oli sünoptikute arvates poole sajandi
sajuseim. Aasta sajuhulk oli 854mm., norm on 646
mm.
DIREKTORI KOKKUVÕTE 2012. AASTAST
Aastaring saab jälle täis. Aeg on teha kokkuvõtteid ja
vaadata tulevikku. Jääb ainult tehtu üle rõõmu tunda.
Võtame aasta 2012 kokku mõnede arvudega:
• 11 last on lasteaias rohkem, kui eelmisel aastal so
247.
2012 aastal oleme sisse söönud:
• Toiduportsjoneid on meie köök pidanud tegema
94132 so 1706 portsjonit rohkem kui 2011.a
• Piima oleme joonud 14304 l
• Oleme söönud:
1883 kg liha ja 277 kg kala (va subproduktid ja
poolfabrikaadid)
3,926 t kartulit
3962 muna
1,6 t leiba
2012 aasta oleme kulutanud:
• WC paberit 537 rulli, so 45 rulli vähem, aga
tunduvalt rohkem oleme kasutanud lehtpaberit.
• švamme oleme nõudepesuks tarvitanud vähem 68
tk, aga lappe 42 tk rohkem so 222.
• Pesime ära 83 l nõudepesuvahendit ja on tõusnud
kulutused nõudepesumasina tablettidele.
• Lapsed pesid ära 45 seepi rohkem, kui eelmisel
aastal
• Veekulu lapse kohta päevas 60,25 l
• Laste kohalkäik aia rühma keskmine 59,31% ja
sõimes 65,16%
• kõige suurem kohalkäik Pokude rühmas 68,05%
• kõige väiksem kohalkäik Mõmmide rühmas 47,5%
• Lastele oleme ostnud rühmadesse 49 uut raamatut,
lisaks erinevaid mänge ja muusikariistad.
• Kulutanud 27500 A4 paberilehte
• Lisaks rühma värvidele maalinud 9 l guašše
• Haiguspäevi: 254 8 inimese kohta sh 39 lapse
haiguse tõttu.
• Üle mitme aasta oli meil võimalus maksta
inimestele boonust tubli töö eest kogusummas
9100€
Möödunud aasta töödest ja tegemistest ning
numbritest võib lõputult rääkida, aga kõige tähtsamad
on kokkuvõttes inimesed. Soovin teile ühtse pere
tunde ja kambavaimu tugevnemist, sest nii oleme
võimsad. Soovin mõistmist, et arusaamiseks,
lugupidamiseks ja seega ka edukaks koostööks pole
vaja alati kõikehõlmavat armastust, vaid oskust
austada teistsugust ja näha koos ühisosa! Soovin
heaolu ja õnne teie kodudesse ning lihtsat olemise
rõõmu! Usun meie inimestesse.
Tegelikult tahan teile kõigile, lastele, kolleegidele,
lastevanematele lihtsalt silma vaadata ja tänada teid
kõiki koostöö, kaasalöömise, heade mõtete ja soovide
eest, mida olete esitanud ja jaganud kogu 2012.aasta
vältel.
Edukat uut aastat kõigile!
Direktor Jaanika Raudsepp
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

