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jaan- Naerulindude rühma Eerik pidas oma sünnipäev
MIDAGI HEAD
Leelo Tungal
Kui jõulud on möödas ja näärid on läbi,
siis ometi tubli tükk talve on ees.
Näe, kuuse peal külmetab pisike käbi,
jääkülmad seemned ta soomuste sees.
Kui jõulud on möödas ja näärid on läinud,
siis ometi tahaksid midagi head.
Kui külma käes õue peal oled sa käinud,
siis tead, küllap tead, mida tegema pead.
Näe, tihasel kohevil sulgedevahe,
näe
värvukestvaprasti
säutsuvat
meest!
Neil süüa ei ole, neil
lumes on jahe.
Too tangu ja pekki ja
toida neid kohe!
Too toitu ja täna neid
sellegi eest,
et
nemad
siit
Eestimaalt
ära
ei
läheka siis, kui on nälg ja on kangesti jahe…

AASTA 2009- INNOVATSIOONIAASTA
31. detsembril kuulutas Eesti Vabariigi President välja
Innovatsiooniaasta 2009, millega algab üleriigiline kogu
aastat hõlmav koostööprojekt. Innovatsiooniaasta on uute
ideede, loova mõtlemise ja teistmoodi tegutsemise aasta.
Kui vanamoodi tegemisest arenguks ei piisa, tuleb teha
uutmoodi - targalt ja innovaatiliselt. Paljud kasulikud
uuendused toovad üheskoos kaasa kogu majanduse
kasvu.
Innovatsiooniaastal rõhutame:
- Uuenduste olulisust ja vajalikkust igaühele meist
- Loovat ja teistmoodi mõtlemist ning tegutsemist
- Teadmiste ja nutikuse olulisust igapäevaelus
- Uudseid, julgeid, erilisi tegusid
- Oskust näha, märgata teistmoodi tegijaid
INNOVAATILISI TEGEMISI KA MEIE LASTEAIAS!

ILM JAANUARIKUUS
Jaanuar on olnud mõnusalt talvine. Lapsed on saanud
nautida talvelõbusid, meisterdada lumememmi ja
lumekindlust ning pidada lumesõda.
Krõbedamat pakast tegi kuu lõpus, kus külmakraadid
ulatusid kohati kuni 19 miinuskraadini. Kuu keskmised
temperatuurid olid 0 ja -5 kraadi vahel.

uutmoodinimelt
viidi
terve
rühma
vanalinnaekskursioonile, mida juhatas ehtne giid. Sooja
saamiseks joodi Toompeal teed.
6. jaan.- traditsiooniline Kokapäev. Hommik algas
kooslaulmisega saalis, kus soovisime kõik üksteisele Head
uut aastat. Rühmades küpsetasid lapsed koos õpetajatega
kuklikesi, kuhu oli peidetud ka üks uba. Selle leidja sai aga
oakuningaks või- kuningannaks. Õhtul oli põnevust palju,
sest kõik tahtsid uba leida. Õnnelikeks tiitliomanikeks said
aga Kätlin Krõllidest,
Theodor Naksitrallidest,
Patrik Tähetäpsidest,
Kaisa L. Pokudest,
Triin Lepatriinudest,
Adeele Naerulindudest,
Triin Pardikestest,
Kristofer Rohutirtsudest,
Katarina Konnakestest,
Andreas Mesimummidest
ja Laura Mõmmidest. Lõpuks laulsime veel oma ilusale
kuusepuule ja saatsime ta kuuskedemaale tagasi.
27.-28. jaan. olid pingelised kõrgushüppe päevad.
Võistlused laabusid väga hästi. Eneseületusi ja
ebaõnnestumisi oskasid lapsed võistluslikult välja elada.
Tulemused olid väga toredad: neli Naerulinnu rühma last
ületasid isegi VESIROOSI rekordi ja uus tulemus on 90
cm. Kõige väiksemad Konnakesed ja Pokud ületasid 40
cm. ja olid väga õnnelikud diplomi ja medali üle, mis oli
paljudele elu esimene.
Võitjad rühmade kaupa, eraldi tüdrukud ja poisid:
Krõllid: Elisa 85 cm. ja Sten Markus ja Robin 85 cm.
Tähetäpsid: Marlen 75 cm. ja Sten Egert 85 cm.
Mesimummid: Karoliine 75 cm. ja Andreas, Kaspar ning
Martti 80 cm.
Lepatriinud: Leelo, Kati, Eliisa ja
Triin 55 cm. ja Rauno ning Fred
70 cm. Mõmmid: Liisa Maria ja
Hanna Maria 620 cm. ning Sten
Marten 75 cm.
Naerulinnud: Kelly 90 cm.VESIROOSI rekord! Ja Riho,
Eerik ning Jaron samuti 90 cm.
28. jaan. käisid Tähetäpsid
Sütiste metsas jalutamas ja
mängimas. Nad nägid 11 oravat!
29. jaan. käis tennisetreener Silver lastele tutvustamas
tennisemängu.
Koos Heljega liigub lasteaias ringi vanemate rühmade
lastest koosnev energiapatrull, kes jälgib säästlikku
energia ja vee tarbimist.
OSALEMINE NÄITUSTEL JA VÕISTLUSTEL
Krõllid- Joonistusvõistlus „Vendade Grimmide põnev
muinasjutumaailm”
Tähetäpsid ja Krõllid - „Piparkoogimaania”
Naerulinnud ja Krõllid- Valgusfestival
MEILT JA MUJALT

KÜLALISED
26. jaan. 2009.a. sai Hiina kalendri järgi alguse Pühvli
aasta. Pühvliaasta toob kõikides inimestes esile
stabiilsuse ja sõltuvuse lähedastest inimestest. Pühvel on
oma tegemiste juures praktiline loom ning sellele lisandub
sellele aastal maa element oma kindluse ja stabiilsusega.
Üheskoos tekitavad need suuri energiavarusid selliste
asjadega tegelemiseks, mis on igaühe jaoks meist kõige
olulisemad. Progress saab samas olema sellel aastal
aeglasem kui tavaliselt, kuid samas ka seda kindlam.
Eesmärkide nimel tuleb sellel aastal ennast pingutada. Kui
oled kannatlik ning keskendud pisidetailidele, on Sul head
võimalused
sellel
aastal
suurepäraseid
tulemusi
saavutada.
Pühvli aasta saabumist tähistati suurejoonelise Hiina
karnevaliga Kadrioru lossipargis. Seal avati ka uhked jääst
tehtud horoskoobi tähtkujude tuledes skulptuurid- tõeliselt
ilus ja lummav vaatepilt.
2009. aasta linnuks valiti Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ)
poolt kodukakk, kelle tutvustamiseks on avatud ka uus
veebileht. http://www.eoy.ee/kodukakk. Kodulehel saab
muuhulgas
tutvuda
iga
kakuliigi levikuala kaardiga,
samuti saab seal kuulata
erinevate kakkude häälitsusi
ja vaadata fotosid. Märtsis
avatakse
veebilehel
kodukaku
pesaelu
jälgiv
veebikaamera.
Meie õpetajate tähtsad ja toredad tegemised
5.- 9. jaan Eda ja Evelyn K. õppesessioonil TLÜ-s
8.- 9. jaan. Reinika assessorite koolitusel
12.- 13. jaan. Ulvi koolitusel Morenos
13. jaan. Helle- Reet Mustamäe LOV-is CAP koolitusel.
Räägiti laste väärkohtlemisest ja liikluskasvatusest
lasteaias.
15.jaan käis Jaanika koostööpartnerite tänutunnil TLÜ-s
20.-21. jaan. toimus Ivikal Noore õpetaja Kutseaasta
programmi koolitus.
22. jaan. käis Jaanika P. K. Smithi, H. Cowie ja M.Bladesi
raamatu „Laste arengu mõistmine“ tutvustusel TLÜ- s.
Lasteaiale kingiti kaks väärtuslikku raamatut: E. Kikase
toimetatud “Õppimine ja Õpetamine koolieelses eas” ning
P. K. Smithi, H. Cowie ja M.Bladesi „Laste arengu
mõistmine“
Valmis Kvaliteediraport “Hea juhtimisega lasteaed”.
28.jaan. käisid Janne ja Jaanika ATP Meeleolu ja
Konverentsipäeval Kumus. Lektoriteks olid kõigile tuntud
psühholoogid V. Kolga ja T. Niiberg. Samuti vaatasime
Merle Palmiste monoetendust “Kuidas dresseerida meest”.
28. jaan. Iivi lahtine tegevus TPed.S. kursuslastele.
Teemaks Integreeritud tegevused lasteaias.

28. jaan. 25 kursuslast Tallinna Ped. Seminarist.
Alates 15. jaanuarist käivad neljapäev õhtuti meil 2 vahvat
Inglise Kolledži tüdrukut- Jevgenia ja Liina- Johanna
Lepatriinude ja Poku lastega mängimas.

 Pardikesed ja Pokud kiidavad Rihot ja Hardit
Naerulindudest
kes
aitasid
suurtest
konstruktoritest toredaid asju meisterdada.
 Tallinna Lastemuuseum tänab meie lasteaia lapsi
osavõtu eest väikese Piparkoogi- võlumaailma
loomise eest!
 Jaanika tänud kõikidele meeskonnaliikmetele ja
kvaliteeditiimile kvaliteediraporti koostamise eest
 Suured tänud kõikidele vahvate uusaastasoovide
ja tervituste eest!
 Kiidame Anne Martinit suure töö eest laste
kehalisel arendamisel ja kõrgushüppevõistluste
suurepärase läbiviimise eest- sündis ju Vesiroosi
rekord!
 Iivi kiidab Annelit suurepärase karu rolli täitmise
Tervis kätest
Hiina traditsioonilises meditsiinis on levinud veendumus, et
inimeses on kanalid, mille lahtiolek tagab hea tervise. Kuna
kätest käib läbi palju kanaleid, mis on seotud siseorganitega,
siis arvatakse, et peopesa kanalitel olevate punktide kaudu
võib mõjutada siseorganite tegevust ja tööd.
7 harjutust, mida soovitatakse teha hommikuti, iga harjutust
36 korda:
1. Käed rusikasse, pöial teiste sõrmede peal. Randmete
sisekülgede kopsimine üksteise vastu tekitab mõnusa
meditatiivse tunde.
2. Endiselt rusikas käed kohtuvad nüüd randmete väliskülgi
vastamisi lüües.
3. Nüüd lüüakse väga kergete ja väikese amplituudiga
liigutusi tehes kokku käte pöidlaid ja rusika pöidlapoolset
osa.
4. Nüüd kohtuvad vaikses kokkulöömises väikeste sõrmede
ja käelaba välisküljed.
5. On aeg avada rusikad ja lasta kohtuda pöidla ja
nimetissõrme vahelistel pehmetel aladel.
6. Sõrmed vaheliti. Kolmkümmend kuus sügavat, rahulikku ja
õrntugevat vajutust parandavad vereringet, lõõgastavad
keha ja parandavad enesetunnet.
7. Kergelt rusikasse surutud käe keskmise sõrme nukk
koputab vastu teise peopesa keskel olevat laogong-punkti.
Puudutuse tunne peab kestma pisut kauem kui puudutus ise.

KOOSOLEKUD
5. jaan.- ped. Nõupidamine
7. ja 14. jaan. kvaliteediraporti tiimi nõupidamised
23. jaan. õpeteje abide välknõupidamine Tallinna linna
poolt kingitava nõudepesumasina asjus.
28. jaan.- Ped. Nõupidamine

eest Kokapäeval.
LAPSESUU
5 aastane Mariette- Ly vaatas teatris balletti
„Lumivalgeke”. Teatavasti sööb Lumivalgeke seal
mürgitatud õuna. Olles hiljem teatri kohvikus,
teatab Mariette: „Siin müüakse täpselt samu õunu!”

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

