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JAANUAR

TALI TULI
Ott Arder
TALI TULI, TALI TULI,
TALI TULI, JAA!
TALVETUUL TÕI LUMETUISU,
VALGE ILMAMAA.
KÕIK ON HOOPIS ISEMOODI
KIRKAS TALVEVALGUSES.
HEA ON TALVE IMETLEDA
ERITI TA ALGUSES.
LAPSESUU
Talve juures on kõige ilusam lumesõda
Martin (2,5 a) läheb emaga hommikul
läbi pargi lasteaeda. Puu otsas
kraaksuvad
varesed.
Ema:
„Kuula,
Martin,
varesed
kraaksuvad.“
Martin (pikalt vait): „Äh, tibu lollitab!“
2012. aasta - Aktiivsena vananemise Euroopa aasta
Euroopa aasta üldeesmärk on hõlbustada aktiivsena
vananemise kultuuri loomist Euroopas, mis põhineks kõiki
vanuserühmi kaasaval ühiskonnal. Sellega seoses on
Euroopa aasta eesmärk julgustada ja toetada
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste,
tööturu osapoolte, kodanikuühiskonna ja äriringkondade,
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
pingutusi aktiivsena vananemise edendamiseks ning
kasutada paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest ja
vanematest inimestest koosneva kiiresti kasvava
elanikkonna
potentsiaali.
Sellega
edendataks
põlvkondadevahelist solidaarsust ja koostööd, võttes
arvesse mitmekesisust ning soolist võrdõiguslikkust.
Aktiivsena vananemise edendamine tähendab paremate
võimaluste loomist, et vanemad naised ja mehed saaksid
täita oma osa tööturul, võidelda vaesuse, eelkõige naiste
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, et edendada
vabatahtlikus tegevuses ja pere- ja ühiskondlikus elus
aktiivset osalemist ning tervena ja väärikana vananemist.
See seisneb muu hulgas töötingimuste kohandamises,
eakate kohta käibivate negatiivsete stereotüüpide ja
vanusega seotud diskrimineerimise vastu võitlemises,
töötervishoiu ja -ohutuse parandamises, elukestva õppe
kohandamises
vastavalt
vananeva
töötajaskonna
vajadustele
ning
kindlustamist,
et
sotsiaalkindlustussüsteem on asjakohane ning pakub
õigeid stiimuleid. Euroopa aasta peaeesmärk on edendada
aktiivsena vananemist tööhõives, luues paremaid
võimalusi eakamate töötajate osalemiseks tööturul ning
edendades aktiivsena vananemist ühiskonnas, võideldes
ühiskonnast väljatõrjumise vastu vabatahtliku töö, tervena
vananemise ja iseseisvalt elamise kaudu.

2012.a.

MEIE TOREDAD TEGEMISED LASTEGA
6. jaanuaril ütlesime meie saali kuuskedele nägemiseni.
Sellega seoses toimus tore
Kokapäev.
Hommikul
kohtusime saalis, et näha veel
viimast korda Päkapikku ja
õppida
temaga
koos
taignategemist.
Sellele
järgnes kuklite küpsetamine.
Iga rühm peitis ühe kukli sisse oa. Kes selle enda kuklist
leidis, sai Oakuningaks või –kuningannaks. Peale
lõunaund saigi need tiitlid jagatud ja ka kuused
kuusemaale tagasi saadetud.
Tiitlivõitjad olid:
Mõmmidest Simone
Lepatriinudest Revo
Mesimummidest Holger
Tähetäpsidest Kaur
Krõllidest Sarah Marii
Naerulindudest Jan Oskar
Pardikestest Anita
Rohutirtsudest Kristofer
Naksitrallidest Berit
Pokudest Robin
Konnakestest Triinu
20. jaan. saime lasteaias vaadata ehtsat kino- Esitlusele
tuli film „Lotte“
24. ja 25. Jaanuaril näitasid Vesiroosi lapsed oma
võimekust, osavust ja võistlejanärvi traditsioonilisel
kõrgushüppe võistlusel.
Võistles 7 rühma ja selgitasime selle päeva 3 parimat
poissi ja 3 tüdrukut.
Olime hästi harjutanud, kõik olid väga tublid ja võistlus
kulges emotsionaalselt ja võistluslikult.
Auhinna- diplomi- saajaid oli palju ning nimeliselt on nad
väljatoodud spordisaalis tabelis. Kõik said kosutuseks
kõrrejoogi.
Oli tore ning sportlik ja tervislik päev..
23. jaanuaril algas Draakoniaasta. Meie tähistasime seda
1. veebruaril. Lastega jätsid hüvasti Kass ja Jänes, ning
külla tuli Draakon. Ühiselt mängiti ja tantsiti ning vaadati
draakonifilmi.
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MEILT JA MUJALT
Lähtuvalt Tallinna linnavolikogu 15.detsembri 2011
määruse nr 41 "Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006
määruse nr 9 "Koolieelsete
munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
§ 2lg 1 alusel tõusis alates 1.jaanuarist 2012
lasteaia kohatasu.
Vanema osa on 30,47 EUR kuus ja perioodil, mil
ujula on avatud on kohatasu aiarühmadel 34,80
EUR kuus.
Jaanuaris sai isikutunnistus ID kaart 10 aastaseks
Algas e- rahvaloendus. Selles osales üllatavalt
palju inimesi ja kuu lõpuks oli loendatavate arvu
poolest eelmine maailmarekord purustatud
Mustamäel, Siili pargis, korraldati kuuskede
põletamiseks tulefestival. See oli ka ühtlasi
avalöögiks Mustamäe elamurajooni 50 aastaseks
saamise pidustustele.
23. Jaan. tähist6ati Kadriorus Draakoni aasta
saabumist tule ja valgusfestivaliga. Külastajad said
näha ka võimsat Draakonikujulist jääskulptuuri.
Kuna riiklik lepitaja õpetajate palga küsimustes
soovitud tulemusi ei saavutanud, siis tõenäoliselt
hakatakse ikkagi streigiks valmistuma.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi

4. jaan. Jaanika osales ujulaga lasteaedade direktorite
nõupidamisel Tallinna Haridusametis
13.jaan. Eestimaa õpib ja tänab 2011 tunnustusüritusel
osalesid Töögrupp „Õpime rõõmuga“ Evelyn, Anneli ,
Erika ja Rahel ; muusikaõpetajad Janne ja Iivi ja direktor
Jaanika

KOOSOLEKUD
4. jaan. Ped nõupidamine
11. jaan. Hoolekogu koosolek

Jaanika tänab Pardikeste rühma lapsevanem Marju Karinit
suurepärase esmaabikoolituse eest.
Jaanika tänab kõiki töötajaid kes toetasid ja aitasid kaasa
kvaliteediraporti koostamisele.
LASTEAIALE
-

Jaanuaris toimus ujula küttesüsteemi remont.
Pimendavad rulookardinad saali
Projektor ja ekraan, mis leidsid kohe ka kasutust.

ILM
Koos uue aastaga saabus ka talv. Sadas maha korralik
lumi ja külmakraadid olid -10-ni. Ilm muutus iga
päevaga järjest talvisemaks ja kuu lõpupoole paukus
juba käre pakane, mis ulatus kohati -25 külmakraadini.
Panime lindude toitmiseks puudele taas lindude
toidumajad ja jälgisime hoolega, et nande toidulaud ka
kogu aeg kaetud oleks.
Ehkki külm tihti takistas, tundsid lapsed ikkagi suurt
rõõmu talvelõbude nautimisest.

Nahahooldus talvel
Välise temperatuuri languse ja toatemperatuuri tõusuga kaasuvad
nahal mitmed probleemid. Madal niiskus, paksud riided, pikemad ja
kuumemad dušid võivad naha muuta kuivaks, sügelevaks ning
tundlikumaks. Nahk kaotab rohkem niiskust ja kaitsvat rasukihti,
mistõttu on eriti oluline õige ja paindlik nahahooldus.

16.01-19.01. Jaanika ja Evelyn Nordplus koostööprojekti
„The Earth is moving, so are we…” ettevalmistaval
lähetusel Rootsis Mölndalis
24.01. Jaanika Tallinna Haridusametis 2012 a eelarve
kaitsmisel
26.01-27.01.2osalesid Jaanika, Evelyn ja Helje Sakala
keskuses Haridusmessi ja -konverentsil 2012 "Riik,
kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses"
31. jaan. toimus õppealajuhatajate nõupidamine Õpetajate
Majas
31.01. valmis Kvaliteediauhind 2012 raport „Hästi juhitud
lasteaed”
KOOLITUSED
10.01.
Jaanika
Clarion
Hotel
Euroopa
konverentsikeskuses Avatud Hariduse Liidu Konverentsil
„Kuhu liigub Eesti alusharidus?“
13. jaan. Liina käis koolitusel „Aspergeri sündroomiga laps
lasteaias ja koolis“
17. ja 18. Jaan. käis Katrin Mentorikoolituse III moodulil
20.01. Jaanika osales Õpetajate majas I etapil
„Suhetekorraldusalane juhtimiskoolitus” Lektor Aune Past
23.
–
25.
Jaan.
lõpetas
Iivi
160
tunnise
kvalifikatsioonikoolituse „Õppimine ja kasvamine mängu
kaudu“
24. – 25. Jaan. Tiina koolitusel „Lapsekeskne metoodika
lasteaias“ järjekordsel moodulil
Jaanuaris käis õpetaja Ulvi arvutikoolitusel
23 ja 24. Jaanuaril toimus Vesiroosi kollektiivil väga
õpetlik esmaabikoolitus.

Hoidke alati käepärast rasvasem niisutav kreem (mitte
losjoon), et kanda seda probleemsematele piirkondadele.
Soovitused näo hoolduseks
Peske nägu leige, mitte kuuma veega. Kasutage pehmetoimelist
seebivaba pesemisvahendit
Kui teil on rasune nahk, ei pruugi te tingimata vajada niisutajat.
Nägu võib tunduda kuiv vahetult peale pesemist. Oodake 20
minutit ja kui siis nahk tundub ikkagi pingul, kandke niisutajat
kuivadele kohtadele.
Paiksete ravi -ja hooldusvahendite kasutamisel eelistage
kreemivorme. See ei pruugi alati kehtida rasuse või aknele kalduva
naha puhul, kuigi on olemas ka mitte-komedogeenseid kreeme,
mis aknet ei ägesta. Tuleb arvestada, et paljud akne patsiendid
kaebavad nn. naha pinnakuivust.
Nahka noorendavate toodete järgselt võite kasutada vajadusel
niisutajat. See ei kehti paiksete retinoidide puhul, mil vahetu
niisutaja kasutamine võib suurendada nahaärrituse riski.
Vaatamata talvele kasutage jätkuvalt laia spektriga
päikseblokaatorit vähemalt faktoriga 15. Maksimaalse kasu
eesmärgil kandke seda uuesti peale iga 2 tunni järel. Lumi võib
peegeldaga päiksekiiri üle 80% ulatuses, mistõttu esineb
päiksekahjustuse risk.
Ärge liialdage AHA-happeid sisaldavate toodetega. Need koorivad
naha pindmist kihti, mis on iseenesest hea kuiva naha korral, kuid
jätavad alloleva naha külmade ilmastikutingimuste eest kaitseta.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

