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DETSEMBER

PÄKAPIKUD
Suures metsas, sealpool sood
päkapikud elavad.
Toredad on mehed nood,
rõõmsameelsed, nobedad.
Olgu öö või olgu päev,
ikka askeldavad nad.
Siis, kui jõuluaeg on käes,
kingid kotis ootavad.

ÕNNITLEME!
1. dets. ANNE P.
1. dets. EVE
8. dets. MEDELEIN
11. dets. SIRJE
17. dets. ÜLLE
18. dets. SVETA
21. dets. HELENA

LAPSESUU
5.a. tüdruk kirjutab lasteaias hariliku
pliiatsiga,
mille
otsas
on
kustutuskumm. Tüdruk tuleb õpetaja
juurde ja ütleb: „Õpetaja, see pliiats
kummitab! (kustutab)“

ILM
Ilm oli jätkuvalt kevadiselt soe. Kuu alguses sadas küll
veidi lund- lapsed jõudsid kelgudki korraks välja tuua
ja juba see lumi läinud oligi…
Temperatuurid
olid
pidevalt
plussis,
mõned
külmakraadid esinesid vaid öösiti. Isegi mõned
kevadlilled otsustasid õitsema hakata.
Talv algas vihmasajuga, jõulud olid märjad ja mustad,
vana- aasta viimasel päeval oli 5 plusskraadi.
Jälle olid tormised ilmad, mis murdis puid, viis
katuseid ja elektrita jäid mitmeks päevaks paljud
majapidamised.

2013.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. dets. valmistasid Rohutirtsude lapsed koos
vanematega toredaid jõuluteemalisi kaarte
5. dets. valmistasid Krõllid rühmas Keiri ema tehtud
piparkoogitaignast piparkooke ja hiljem kaunistasid neid.
9. dets. Mesimummide ja Mõmmidel Martsipani töötuba.
Valmisid armsad ja kindlasti maitsvad martsipanist
kujukesed.
11.dets. käisid Naerulinnud, Krõllid ja Pardikesed
Saksa Gümnaasiumis jõuluetendust vaatamas ja
koolimajaga
tutvumas.
19.dets käisid Krõllid õppekäigul Tallinna vanalinnas ja
jõuluturul.
JÕULUAEG LASTEAIAS
I advent.
2. Detsembri varahommikul
võisid
kõiki
lapsi
ja
lapsevanemaid vastu Päkapikud
Pardikestest, Naerulindudest
ja Krõllidest. Nad pakkusid
kõigile maitsvaid piparkooke
II advent
9.- 13. Dets. viisid meie tublid praktikandid läbi armsaid
minasjutuhommikuid Muinasjututoas.
III advent.
16. detsembril toimus väike kokkusaamine saalis, kus
jõululuuletusi
lugesid
Krõlli
rühmast Hugo Felix ja Mei
Margaret, Pardikestest Franz,
Naerulindudest
Meribel
ja
Beatrice. Päkapikk Jaanika jagas
kõikidele
rühmadele
toredad
kingitused- beebinukud.
JÕULUPEOD
12. dets. käisid Naerulinnud Kurtnas jõulupidu pidamas.
13. dets. toimus Krõllidel saalis Jõulukohvik.
16. dets. oli 3 jõulupidu.

Teistmoodi oli sel aastal Lepatriinude jõulupidu. Nemad
läksid hoopis Sütiste metsa jõulupidu pidama. Linnu
söögikohtadesse pandi terakesi, pekitükkide ja õuntega
ehiti ka tore jõulupuu. Seal oli lõke ja soe tee ning kringel.
Loomulikult leidis ka Jõuluvana nad metsast üles.
Pokude jõulupeo teemaks oli „Jõulud vanaema juures
maal“
Mesimummide jõulupidu oli „Jõulud Lumememmemaal“
17. dets. pidasid jõulupidu Mõmmid ja Tähetäpsid,
18. dets Rohutirtsud ja Konnakesed.
19. dets. käis Jõuluvana Naksitrallide lastel ja Pardikeste
jõulukohvikus.
20. dets. kaeti rühmades pidulikud jõululõunalauad

TEATER LASTEAIAS
6. detsembril külastas meid teater „Rõõmulill“, mille
koosseisus on ka meie õpetaja Kersti. Meile näidati
etendust „Uskumatud juhtumised Päkapikumaal“

Kõikides rühmades ja ka
kabinettides valmistati usinalt jõulukaarte. Kokku sai neid
sõpradele saatmiseks ja jagamiseks 210!
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
5. dets. Jaanika ettekanne Kvaliteediauhinna Hästi juhitud
lasteaed taotlejatele
9. dets. Tallinna Ülikooli täiendkoolitusgrupile tegi avatud
tegevuse Iivi
11. dets. käis Jaanika juhtide koolituskonverentsil Hotell
Viru konverentsikeskuses
11. dets. toimus meie lõpurühma õpetajate ja TSG
õpetajate ümarlaud
20. detsembril käisid meie teatritrupp, Jaanika ja
Evelyn, Hugo Felix Krõllidest ja Beatrice ning Meribel
Naerulindudest
meie
heade
koostööpartneritele,
Logistikapataljoni sõduritele jõulurõõmu ja omavalmistatud
piparkooke jagamas. Õpetajate etendus Päkapikkude
jõulusaginast võeti väga soojalt vastu. Samuti olid meil
kaasas jõulukaardid kõikidele pataljoni sõduritele koju
kaasa viimiseks.

Detsembris harjutasid usinalt meie tublid võimlejad oma
kava, millega soovitakse minna tantsupeole.

 Krõllid tänavad Ingrid Kristini ema tehiskuuse
eest,
mis
kingiti
rühmale;
Keiri
ema
piparkoogitaigna eest ja kõiki lapsevanemaid, kes
olid jõulupeol abiks.
 Marika tänab majatiimi liikmeid, kes meie lasteaia
sel aastal jõuludeks erakordselt ilusaks tegid.
Teiega oli suurrõõm koostööd teha
 Marika tänab näitetruppi, kes said jõuluetenduse
paari prooviga selgeks
 Näitetrupp tänab Marikat, kes ikka ja jälle üllatab
meid toredate etendustega.
 Evelyn tänab töötajaid, kes ilma suurema
sundimiseta ja isejuhinduvalt asendasid puuduvaid
kolleege.
 Täname Tiinat ja Kerstit kes märkasid ja aitasid
oma rühmas abivajajat last
VESIROOS TÄNAB 2013
11. detsembril toimus Olde Hansa restoranis Vesiroosi
aastalõpugala Vesiroos tänab 2013. Sinna olid
kutsutud lisaks meie töötajatele ka Hoolekogu liikmed
ja inimesed, kes meie lasteaia või töötajate heaks on
palju ära teinud.
Maitsva ja rikkaliku söögi kõrvale saime nautida ka
väikest näitemängu keskaja inimeste elust ja
armastusest.
Tunnustati Vesiroosiga seotud inimesi kes on
näidanud aasta jooksul suurepäraseid tulemusi. Valiti
traditsiooniliselt ka aasta koolitus, aasta ühisüritus,
jms.
Tunnustuse pälvisid:
Aasta inimene: kokk ALLA
Aasta abikäsi: ÕIE ja SVETA
Aasta tiim: MEDELEIN ja IVIKA
Aasta koolitus ja koolitaja: Õpetajate päeva
motivatsioonikoolitus ja koolitaja MARJU KARIN
Aasta ühisüritus: Prangli suvepäevad
Aasta tegu: Spordiväljaku rajamine
Parim koostööpartner: HOOLEKOGU
Parim välispartner: LOGISTIKAPATALJON
Eriauhinnad:
usaldusisik
MARIKA,
ELICAseinamaalingute eest, Pilatese treener REET,
Lepatriinu rühma vanemad rühma remondi eest.
Eripreemia anti VESIROOSI ÕPETAJALE- üksikute
tegude sünergia on loonud parima lasteaia

KOOLITUSED
3. dets- Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud sisekoolitus
„Kuidas märgata väärkoheldud last“
2.-3. dets. Katrin järjekordsel mänguteraapia koolituse
moodulil

TUNNUSTUSED LASTEAIALE 2013
PARIM PERSONALIPROJEKT- eripreemia
HEA ÕPIKESKKONNAGA LASTEAED- tunnustus

Ajalehe
toimetus
soovib
kõigile
meeleolukat
aastavahetust ja tänab kõiki meeldiva koostöö eest.

KOOSOLEKUD
18. dets. õpetajate abide infotund ja Ped. Nõupidamine.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

