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JAANUAR

UUS AASTA
Uue aasta alguses,
kuukiirte valguses
puhkas mets ja nurm ja aas.
tuul aga tõusis vaikselt maast,
hakkas laulma lootusest,
soovide täitumissoovidest...
Sullegi,sõbrake,pöialt ma
pean.
Olgu uus aasta Sul
õnnelik,hea!

2014. aasta on Eestis kuulutatud
liikumisaastaks.
, siis leia aega ka liikumiseks,
selleks, et tunda ja elada!
Liikumisaasta eesmärk on suurendada regulaarse
liikumisharrastusega tegelejate arvu, mille tulemusel
paraneb Eesti elanikkonna tervis ja kasvab töövõime.
Aasta olulisemaks tegevuseks on viia Eesti inimesteni
teadmine, et liikumisharrastusega saab tegeleda pea igal
ajal ja kohas ning et regulaarne liikumine peaks olema iga
inimese argipäeva lahutamatu osa. Aasta jooksul
tutvustatakse erinevaid võimalusi liikumisharrastusega
tegelemiseks ning kutsutakse inimesi üles osa saama
kõigest sellest positiivsest, mida liikumine pakub.

ÕNNITLEME!
KULNO – 15. Jaanuar
ELITSA – 17. Jaanuar

ILM
Uus aasta algas plusskraadidega. Lasteaia lillekastis
hakkas õitsema priimula.
Ilm muutus järjest külmemaks kuu teisel poolel. 23.
Jaanuaril oli Jõhvis selle talve külmarekord – 25,8
kraadi. Koos tuulekülmaga ulatusid külmakraadid
kohati üle 30. Kraadi. Ehkki sadas ka lund, ei
pääsenud lapsed külma tõttu mitu päeva õue
talvelõbusid nautima.
Selle-eest said lapsed koos õpetajatega ilusaid
jääkaunistusi valmistada ja nendega kogu lasteaia
õueala kauniks muuta.

2014.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
6. jaanuaril jõuluaja lõpetamise puhul Kokapäev.
Traditsiooniliselt valmistasid lapsed maitsvaid kakukesi,
mille sisse peideti uba. Oa leidja krooniti Oakuningaks või
Oakuningannaks.
Meie selle aasta tiitlisaajad olid:
Oakuningad:
REMI Naerulindudest
TIMO Mõmmidest
RICO Pokudest
ANDRE Rohutirtsudest
ANDREAS Naksitrallidest
Oakuningannad:
LIISI Krõllidest
KEITLIN Pardikestest
NATALY Tähetäpsid
HELI Mesimummid
MIRELLE Konnakesed
NOORA Lepatriinud
8.jaan käisid Krõlli rühma lapsed Mei Margaret, Lenna ja
Lukas Kasside Boogie korraldatud näituse avamisel
„Loomad ja keskkond“.
27.jaan. käisid Krõllid Teatri- ja Muusikamuuseumis.
Põnev käik- nägime kaelkirjak- klaverit, kapp- klaverit jpm.
Saime ka ise proovida mängimist rahvapillidega.
28. jaan. Saatsime ühiselt ära
maoaasta
ja
tähistasime
Hobuseaasta saabumist. Ilm oli
küll väga külm ja mitmed
põnevad tegemised jäid õues
tegemata, kuid kõigile pakkus
suurt rõõmu reesõit ümber
lasteaia. Väike tore hobune oli
vapper ja jaksas kõik lapsed ära
sõidutada.
Kõikjal
rühmades
valmistati
jääkaunistusi lasteaia kaunistuseks
hobuseaata alguse puhuks.
29. jaan. Käisid Teatri- ja Muusikamuuseumis Pardikesed
Jaanuarikuu viimasel nädalal toimusid Vesiroosi
traditsioonilised kõrgushüppevõistlused 5 vanema rühma
laste vahel. Eelnevalt harjutati palju ja tulemused olid väga
head.
Selle aasta võitjad olid:
Krõllidest MEI MARGARET, OLIVER, HENDRIK ja HUGO
FELIX võrdse tulemusega- 85 cm.
Naerulindudest HELENA, BEATRICE, JOHANN, RICOHELANDRO
Pardikestest JENNIFER, ja ENDRIK
Tähetäpsidest PIA SOFIA ja KIUR JOHAN
Mesimummidest IIRIS ja RASMUS L.
Ka nooremad: MÕMMIDE ja LEPATRIINUDE lapsed on
usinad õppijad ja järgmisel aastal võistlevad ka nemad.
Krõllid saatsid 7 kunstitööd Toomas Hendrik Ilvese
korraldatud näitusele „Meie Eesti head asjad“.

2014 aasta lind ja aasta loom
Selle aasta aasta linnuks valiti kaunis jäälind
Kuigi jäälind on Eestis üsna
vähearvukas, on ta välimuse
poolest tuntud ja armastatud
linnuliik. Meie looduses
eksootilise ja erakordse sinise
seljasulestiku tõttu kutsutakse
teda põhjamaade kalliskiviks
ja samal põhjusel on ta ka
fotograafide üks lemmikuid.
Eestis pesitseb 50-300 paari
jäälinde. Arvukuse suur
kõikumine tuleneb külmadest talvedest, mis on neile
hukatuslikud. Jäälind elutseb peamiselt jõgede ja
ojade ääres ning toitub väikestest kaladest. Oma
pesakoopa uuristab ta enamasti veekogu kaldasse.
Ühe suvega võib jäälind üles kasvatada mitu
pesakonda. Kõige tuntumad jäälinnu pesitsuskohad
asuvad Kagu-Eesti liivakivipaljanditega jõgedel.
Talveks jääb Eestisse arvatavalt kuni sada lindu.
Jäälind kuulub kaitstavate loomaliikide II
kategooriasse ning Euroopa Liidu nn linnudirektiivi I
lisasse.
Selle aasta aasta loomaks valiti viigerhüljes
2014. aasta loom on viiger, kellele selle tiitli andmine
kannab olulist sõnumit, sest nende populatsioon on
väga
ohustatud.
Samuti
toetas
viigerhülge
valimist
aasta loomaks asjaolu,
et Läänemere kaitsega
tegelev
Helsingi
komisjon
(HELCOM)
kuulutas tänavuse aasta Soome lahe aastaks ja
Soome lahe üks sümbolliike on viigrid.
Läänemeres elab hinnanguliselt 5000–6000 viigrit,
Eesti vetes arvatakse neid olevat veidi rohkem kui
1000.
Võrreldes teise Eesti hülgeliigi hallhülgega on viiger
väiksem
ning tundlikum
inimese mõju ja
keskkonnamuutuste suhtes.

TEATER LASTEAIAS
17. jaan. Külastas meie lasteaeda teater „Sõna ja
mäng“, ehk Ivar Lett. Ta tõi meile vaatamiseks ja
kaasamõtlemiseks südamliku etenduse „Tunded
udus“
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
20. jaan.- praktikaseminar Tallinna Ülikooli Ped.
Seminaris. Seal käis Iivi
20.jaan käisid Kultuurikeskuses Kaja koolide ja
lasteaedade esindajad kohtumisel Mustamäe LOV ja
teiste
ametite
esindajatega.
Arutati
2014.a
koostöövõimalusi
21. jaan. Käisid Vesiroosi õpetajad teatris vaatamas
Tallinna Linnateatri etendust „Maailmale nähtamatud
pisatrad“
22. jaan. Käisid Vesiroosi õpetajad Nõmme
Spordikeskuses uisutamas
22. jaan Jaanika Nordplus programmi ja/või
EMP/Norra stipendiumiprogrammi infopäeval!
23.jaan. Piirkonna lasteaedade direktorid kogunesid
Mustamäe I Lasteaias
23.jaan. külastas lasteaeda Raadiku Lasteaia
Direktor
28. jaan. Mustamäe lasteaedade Laulupeokese
koosolek Liivaku lasteaias. Sellel viibis Iivi.
29.jaan Jaanika Erasmus+ üldhariduse infopäeval
Jaanika osales Haridusameti arengukava komisjoni
töös
KOOLITUSED
9. jaan. Liina Tallinna ja Harjumaa eripedagoogika ja
logopeedia sektsiooni õppe- ja teabepäeval Viimsi
Keskkoolis.

LAPSESUU
4.aastane poja oma 3 aastasele
õele: „Läheme koristame minu toa
ära! Mina olen juht ja ütlen kuhu
kõik asjad käivad“

KOOSOLEKUD
13. jaan. Hoolekogu koosolek
16. jaan. Arendusgrupi koosolek- II poolaasta ürituste
kava
29. jaan. Ped. Nõupidamine
PRAKTIKANDID
13. jaan.- 26. Jaan. Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased
Mailis ja Merilyn praktikal Naksitrallides ja
Rohutirtsudel. Nende juhendajateks olid õpetajad
Erika ja Anne P.
20. jaan- 7. Veebr. Olid meie lasteaias võrdleval
praktikal TLÜ Ped. Seminari III kursuse tudengid
Marleen ja Jaanika. Nende juhendajateks olid Janne
ja Iivi



Täname tervisetiimi ja nende eestvedajat
Medeleini toredate ürituste organiseerimise
eest (uisutamine, Hobuseaasta algus)

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

