N R 52 J A A N U A R
OOTAJAD
R. Kamsen
Tii, tii, tihane,
vaa, vaa, varblane.
Toa taga tuisupill,
väljal veereb valge vill
Tii, tii, tihane,
Vaa, vaa, varblane.
Küll on kare külma küüs,
väljad, luhad lumerüüs
Tii, tii, tihane,
Vaa, vaa, varblane.
Kolmekesi ootame,
millas tuleb kevade.
AASTA 2010 - LUGEMISAASTA
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on
nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Pealegi on
lugemine üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt midagi.
Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad
lugeda või alles õpivad lugema või kes mingil põhjusel veel
ei loe. Lugemisaastat korraldab kultuuriministeeriumi
algatusel kokku kutsutud töörühm, kuhu kuulub inimesi
kõigist kirjanduse ja lugemisega seotud asutustest.
Lugemisaasta
korraldajad
kutsuvad
üles
kõiki
omavalitsusjuhte,
kultuurispetsialiste,
raamatukogusid,
koole ja raamatusõpru korraldama oma maakonnas, linnas,
vallas või külas, koolis, raamatukogus, sõprusringis või
töökohal
raamatuvahetusi,
lugemisklubisid,
ettelugemispäevi ja muid vahvaid ettevõtmisi.
Lugemisaasta eesmärgiks on see, et rohkem loetaks.
LOEME SIIS MEIEGI PALJU RAAMATUID NING
RÄÄGIME NENDEST KA TEISTELE.
ILM
Aasta algas tõelise talveilmaga. Sadas palju lund, teede
äärde tekkisid suured lumevallid, mis piirasid aga
kahjuks nähtavust ja tekitasid liikluses suure kaose.
Kaubanduses tekkis suur puudus lumelabidatest ja
talispordivahenditest.
Lausa hingematvalt kaunis loodus- päikese käes
sillerdav härmatis- eriti kaunid olid kased ning
lumemütsidega puud ja aiad. Kahjuks murdis raske
lumi aga palju puid.
Räästais rippusid võimsad, aga üliohtlikud jääpurikad,
mille likvideerimiseks kasutati lausa alpinistide abi.
Meie lasteaeda abistasid Mustamäe Linnaosavalitsuse
poolt saadetud töötud.
Külm tekitas palju ülekütmisi ja rohkelt inimohvritega
tuleõnnetusi. Nii, et imeilus talv looduse nautijatele ja
talispordi harrastajatele, kuid raske liiklejatele,
lumekoristajatele ja kodututele.
Ilm oli väga külm, kuid kuu esimesel poolel õnneks
tuuletu. Püstitati mitmeid külma ja lumerekordeid.
Pakane ulatus kohati -32 kraadini. Külm ilm püsis kuu
lõpuni. Sellist talve pole olnud juba aastaid!
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LASTE TOREDAID TEGEMISI.
4. jaanuaril toimus Iivi ja Janne eestvedamisel juba
traditsiooniks saanud Kokapäev. Kokatädi Maire valmistas
taigna ja lapsed said ise kuklid voolida. Ühe sisse peideti
uba. Kes selle oma kukli seest leidis, pälvis oakuninga või
oakuninganna tiitli. Tiitlite üleandmine ja kroonimine toimus
õhtupoole saalis. Tiitliomanikud olid :
Laura Pardikestest, Johann Naerulindudest,
Vadim Lepatriinudest, Lotte Pokudest,
Kaisa Lotte Rohutirtsudest, Lisette Msimummidest,
Lenne Konnakestest, Lisette Mõmmidest, Britta
Tähetäpsidest, Anna- Liisa Naksitrallidest ja ChristinaAlexandra Krõllidest.
6. jaanuaril-Kolmekuningapäeval saatsime ära kuused ja
päkapikud olid päkapikumaale tagasi läinud.
Jaanuar oli meie lasteaias värvide kuu. Kõikides rühmades
tehti toredaid joonistusi ja meisterdusi. Külm ilm võimaldas
teha ka okstele riputamiseks jääst kaunistusi.
26. ja 27. jaanuaril toimusid kõrgushüppevõistlused, milles
osalesid kõik aiarühmad. Võistlusele eelnevalt uuriti
tähtsast „SPORDIRAAMATUST” kõrgushüppe iseloomu,
ajalugu, erinevaid stiilimuutusi, tutvuti rekordite ja
olümpiavõitjatega. Meie
lapsed hüppasid stiilis „jalad
ees, püstine hüpe”, mis on
väga vana stiil. Lapsed olid
hästi elevil, kuid suutsid
kenasti keskenduda. Selgitati
välja antud päeva võistluse 3
edukamat tüdrukut ja 3
edukamat poissi- igas
rühmas eraldi. Neid autasustati Vesiroosi diplomiga ja kõiki
osavõtjaid šokolaadimedaliga. Võistlusel tuli ette ka väikesi
ebaõnnestumisi, rõõmu ja pisaraid, loobumist ja eredaid
tippe- kuid nii me õpimegi- läbi kogemuse.
85 cm. ületasid: Kelly, Andreas, Kaspar V., Hendrik ja
Kenneth Mesimummidest, Hanna Krõllidest ja SenEgert, Patrik, Veli ja Joonas Tähetäpsidest.
29. jaanuaril lõpetasime värvide kuu lõbusa värvide peoga,
mida aitasid läbi viia õpetajad Ulvi- punane värv, Anne –
sinine värv, Iivi- kollane värv, Janne- roheline värv ja Kairikunstnik. Maire oli valmistanud lastele toredad värvilised
üllatused- tervislikud ja maitsvad puu- ja aedviljavaagnad

KOOLITUSED
19. 20. jaan- Iivi ja Janne Mentorikoolituse III moodulil.
25.-27. jaan- Helle lõpetas 160 tunnise
kvalifikatsioonikoolituse „Õppimine ja kasvamine mängu
kaudu”. Tema lõputöö teemaks oli ”Tegevusvõtteid
ajamõistete õpetamiseks”

UUDISEID MEILT JA MUJALT
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punaselg-ja
hallõgija.
Mõlemad
linnuliigid on
meil küll
tavalised, kuid
samas laiema
üldsuse seas
vähetuntud sulelised. Veidi hirmuäratava nime ning
omapärase käitumisega õgijad on järjekorralt juba
16. EOÜ poolt valitud aasta linnuks. Projekti
peamiseks eesmärgiks on tutvustada ühte linnuliiki
või liigirühma laiemale avalikkusele, samuti
pööratakse harrastuslinnuvaatlejate abiga sellele
sulelisele tavapärasest suuremat tähelepanu.
10. jaanuaril tähistati rahvakirjaniku Aadu Hindi
100. sünniaastapäeva.
12. jaanuaril toimus Haitil suurte purustuste ja
rohkearvulise inimohvritega maavärin. Teiste
maailma riikide seas osutas neile abi ka meie väike
Eesti riik.
Mitmeid põlvkondi rõõmustanud lasteajakiri
„Täheke” tähistas kuu lõpus oma 50. sünnipäeva.
Nukuteatris avati vahva vaateaken, kus igal pool- ja
täistunnil on võimalik jälgida kümneminutilist
„auruteatri” etendust. Tasub kaema minna- eriti
õhtul.
Lumerohkus võimaldas lastele lustimiseks teha
palju lumelinnakuid.
Kadriorus avati 30. jaanuaril suurejoonelise
tuleetendusega tore jää ja lumememmede
väljapanek, mille kallal olid kätt proovinud nii
tuntumad kunstnikud kui ka pered.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi

KOOSOLEKUD
6. jaan- Ped. nõupidamine- 2009. aasta kokkuvõte
20. jaan.- hoolekogu
27. jaan- Ped. nõupidamine
PRAKTIKANDID
26. jaanuarist on meie majas praktikandid Ped.
Seminari III kursuselt. Margit ja Triin proovivad
muusikaõpetaja tööd, Ulvi aitab liikumisõpetajat ja
Tatjana on abiks Pokude rühmas.
TEATER LASTEAIAS
22. jaan.- lasteaeda külastas teater Sõber etendusega
„Poiss kes otsis nime”

Küüslauk turgutab tervet ja tõbist
Küüslauk tugevdab organismi kaitsevõimet, aitab
külmetushaigusest kergemini üle saada ning puhastab
organismi kahjulikest ainevahetusjääkidest.
Küüslaugus on kasulike ainete hulk imetlusväärselt suur.
Temas leidub väävlit sisaldavat lõhnata ainet alliini, mis
küüslaugu peenestamisel laguneb ensüümide toimel kiiresti
erilise lõhnaga aineks allitsiiniks ? tugeva toimega, lenduvaks
antibiootikumiks. Seetõttu tuleb purustatud küüslauk võimalikult
kiiresti ära süüa. Antibiootikum küll viiruste vastu ei aita, kuid
hävitab viiruste kahjustatud organismis võimule pääsenud
kahjulikke baktereid ja aitab ära hoida tüsistusi.
Peale selle sisaldab küüslauk valku ja enamikku
mineraalaineid - eriti räni, seleeni, joodi ja germaaniumi.
Küüslaugus on ka B-grupi vitamiine ning C- ja D-vitamiini.
Allitsiin, vitamiinid ja mikroelemendid tugevdavad organismi
kaitsevõimet ning mõjuvad hästi hormonaalsüsteemile.
Organism omastab küüslaugust kõik toimeained kiiresti ja
nende mõju püsib kehas kaua.
Küüslauk aitab alandada palavikku, leevendab põletikku ja
soodustab neerutalitlust.
Lõhn ära ja maitse mahedamaks
Paljudele ei meeldi küüslaugu vänge lõhn. Sellest saab lahti,
kui pärast küüslaugu söömist juua leiget piima; segada
küüslauk hapukoore või majoneesiga; süüa peale sidruniviil,
närida peterselli- või sellerijuurt või kohviube. Lõhn väheneb ka
siis, kui tarvitada küüslauku enne sööki.

11.-16. jaan. käisid Jaanika ja Rahel Türgis kohtumas
uute projektipartneritega.
Puhkusereisil Türgis käis Medelein ja Egiptuses Lilo ja
Ülle.
19. jaan- Jaanika juhatajate koosolekul Liivalossi
lasteaias.
20 jaan. toimus kõikidele töötajatele tööohutusalane
instruktaaž. Samal päeval pildistasime meie rõõmsat,
sinist kollektiivi.
22. jaan. kogunesid meie lasteaeda Mustamäe
lasteaedade juhatajate asetäitjad, et ühiselt arutada
Mustamäe lasteaedade Teatrifestivali läbiviimise
küsimusi. Eestvedajateks Jaanika ja Helle- Reet.
25. jaan- Iivi ja Janne käisid TPedSeminaris
praktikaseminaril.
29. jaan. Jaanika Rõõmupesa lasteaias Mustamäe
juhatajate ja Haridusameti esindaja Marika Kallasega
kohtumas. Teemaks lasteaedade eelarve.
Sai valmis ja Haridusametisse esitatud kvaliteediraport
„Hästi juhitud lasteaed”.
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Helle- Reet kiidab Hellet sisukate kuukokkuvõtete
eest
Marikat vahvate jääkaunistuste eest
Fainat suure ja ülikorraliku töö eest lumerohkel ajal
Mairet armsate värviliste ja tervislike
suupistevaagnate eest
Liikumisõpetaja Annet kõrgushüppevõistluse
ettevalmistamise ja läbiviimise eest
Värvide peo läbiviijaid- Kairit, Ulvit, Annet, Iivit,
Jannet
Jaanika tänab kõiki meeskonnaliikmeid ja
kvaliteeditiimi kvaliteediraporti koostamise eest.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

