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AASTA LÕPUL
Ellen Niit
Lüheneb, väheneb päev,
pikeneb, pimeneb öö.
Varsti on toomapäev käes,
tuleb aasta suur puhastustöö.
Käib virgalt kambrites luud
ja põrandaid uhab vesi.
Saunavöörusse saunapuud
kantakse hulgakesi.
Peab puhtaks saama maailm,
sest varsti on jälle algus.
Peagi taas kõike seletab silmsünnib vastne päikesevalgus.
Kui mööda saab toomapäev,
kus päevasüdagi pime,
siis taas hakkab looma päev
just nagu imede ime.
Oi, päike, sa tuline tukk,
su taassündi oodati ammu,
et koidu kuldharjaga kukk
hakkaks võtma pikemat sammu!

LASTE TOREDAID TEGEMISI
2.detsember. Rohutirtsude rühmas on kujunenud
traditsiooniks meisterdada jõuluajal emmede- ja issidega
jõulukaarte.
2. detsember. I advendi hommikul võtsid Mesimummide
ja Tähetäpside päkapikud lapsi hommikul vastu
endaküpsetatud piparkookidega.
8.
detsembril
viisid
praktikandid läbi armsa
muinasjutuhommiku
sõimelastele,
Pardikestele,
Naksitrallidele,
Rohutirtsudele, Pokudele
ja Konnakestele.
9. detsembril üllatasid
Mesimumme
ja
Tähetäpse
TSG
õpilased
vahva
heategevusliku
muinasjutuhommikuga.
10. detsembril käisid Mesimummid Linnamuuseumis ja
õppekäigul Jõuluturul Raekoja Platsil.
11. dets. viisid muinasjutuhommiku läbi Jaanika ja Evelyn.
12. dets. käisid Tähetäpsid kinos Kaja vaatamas filmi
„Solani ja Ludvigi jõulud“
17. detsembril esitasid Mesimummi vaprad näitlejad
lasteaialastele ja oma emmedele- issidele väikese
jõulunäidendi „Metsa jõulupidu, ehk kuidas paha troll
heaks sai“

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

ILM
Kuu algus oli tuuline, hall ja sajune. Lapsi
rõõmustanud lumi kadus mõne päevaga. 12.
Detsembriks ennustatud suur torm jäi õnneks
oodatust nõrgemaks, aga ilma elektrita jäid siiski
mitmeks päevaks tuhanded majapidamised.
Lasteaia jõulupidudele pidi jõuluvana veel läbi vihma
kohale jõudma, kuid lumi tuli koos talve algusega ja
saimegi oodatud valged jõulud…
Talvine ilm püsis aasta lõpuni.

19. detsembril käisid Jaanika,
Evelyn, Janne ja Mesimummi
tüdrukud Hanna- Lore, Heli ja Annika
külas
Logistikapataljoni
sõduritel.
Toimus
jõulueelne
hommikune
rivistus.Kingituseks sai iga sõdur
muffini ja jõulukaardi. Samuti laulsid
tüdrukud koos sõduritega jõululaulu, mis kõlas väga- väga
võimsalt.

13.dets. osales Jaanika Estonia teatris Tallinna
Haridusameti jõuluvastuvõtul.

JÕULUPEOD lasteaias
Esimesena tähistasid sel
aastal
jõulusid
Mesimummi
lapsed.
Nemad sõitsid juba 3.
detsembril Anija mõisa
jõulumaale.
Vaadati
jõulunäidendit, meisterdati
jõuluingleid,
kaunistati
piparkooke. Kingituseks
saadi ka väike temaatiline
värviraamat.
9. detsembril käisid Lepatriinu lapsed jõulusid tähistamas
Nukuteatris. Vaadati väga põnevat etendust „Võlupood“ ja
peale seda mängiti ja lauldi Jõuluvanale
15. detsembril tuli Jõuluvana väikestele Naerulindudele,
16. Detsembril Konnakestele ja Mõmmidele,
17. Detsembril Krõllidele ja Rohutirtsudele.
18. detsembril tuli Jõuluvana Pokudele ja mitte
lasteaeda, vaid Sütiste metsa.
Samal õhtul jõudis Jõuluvana ka lasteaeda Pardikestele
ja Naksitrallidele.
Jõulupeod lõpetas 19. Detsembril Tähetäpside
jõulukohvik

10. detsembril toimus lasteaias Jõululaat. Laadalt saadud
tulu läks rühmadele õppemängude soetamiseks. Suur
rõõm oli näha, et vanemate aktiivsus oli päris suur.

KOOSOLEKUD
1.dets. Hoolekogu koosolek

Tänud kõikidele rühmadele, kes aitasid meie
headele partneritele jõulukaarte valmistada.
Suur
tänu
Mairele
ja
Evelynile
Logistikapataljoni
ajateenijatele
muffinite
küpsetamise
eest
ja
hoolsatele
kingipakkijatele: Helje, Janne, Alla, Ester,
Erika, Jaanika, Evelyn ja Maire.

KOOLITUSED
4.dets. osalesid Jaanika ja Rahel HITSA koolitusel
„Võrgustik võrgutab. Oma silm on kuningas - tule ja vali
omale sobiv õppemeetod!“

7.-9. dets. käisid Liina
„Suhtlemisoskuse arendamine“

ja

Helje

Jaanika tänab kogu lasteaiaperet ja eriti
Jannet ja Iivit suurepäraste jõuluetenduste
eest, mis tegid palju rõõmu kõikidele
peredele. Aitäh vanematele pidudejärgsete
soojade sõnade eest ja õpetajate
meelespidamise eest.
Täname kõiki lapsevanemaid ja õpetajaid, kes
andsid oma panuse jõululaada ettevalmistamise ja
läbiviimisse. Loodame, et kogutud summade eest
ostetud vahendid toovad lastele rõõmu paljudeks
päevadeks.

koolitusel

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2.-3.
detsembril
valmistasid õpetajad ja
õpetaja abid hulgaliselt
imelisi jõulukaarte.

10.dets. Haridusjuhtide konverents „Mõtteid juhist
ja juhtimisest“ Hotell Viru konverentsikeskuses kus
osales Jaanika
Tunnustus eduka osalemise eest konkursil „Parim
personaliprojekt 2014“, kus osalesime projektiga
„Teatripisik Vesiroosist!“

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

