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J A A N U A R 2015.a.
LASTE TOREDAID TEGEMISI

JAANUAR
L. Tungal
Jahe jaanuarivalgus.
Valged kuused valges lumes.
Laande tuli aasta algus
Märkamatult nagu unes.

6. jaanuaril saatsime oma jõulukuused puhkama.
Kolmekuningapäeval näitasime lastele väikest etendust
selle päeva traditsioonidest. Kõik lapsed olid sel päeval
väikesed printsid ja printsessid.

Lumi üle metsa langes
Tõsiselt ja tasakesi,
Teadmata, et igas hanges
Peituda võib siilipesi.
Siilil aga pole lugu
Lumest ega jaanuaristTa näeb unes muinaslugu
Lumivalgest siilitarist.
15. jaanuaril tähistasid Lepatriinu rühma lapsed
rahvusvahelist mütsipäeva. Kõikidel olid vahvad ja
fantaasiarohked mütsid peas ja neid demonstreeriti
erineval moel.

2015. AASTA ON EESTIS MUUSIKA-AASTA

Muusikat on läbi aegade peetud pühaks, ülimaks,
ilusaimaks. Muusikal on midagi sellist, mis meid kõiki
puudutab.
Muusika on ka meie mälestuste hoidja – eluhetked ja
inimesed

salvestuvad

meie

mällu

läbi

kindlate

muusikapalade. Teatud olukordades võib muusika meid
aidata rohkemgi, kui meie kõrval seisev inimene.
Sõnumid,

mida

muusika

edastab,

on

mõistetavad

sõltumata rahvusest või keelest, mida kõneleme.
2015. aasta on Eestis kuulutanud muusika-aastaks. Seda
sooviga tõsta sellel aastal Eesti mitmekülgne muusikaelu
tähelepanu keskpunkti, tutvustada muusika loojaid ja
esitajaid, innustada muusikahuvi ja suurendada muusika
rolli Eesti inimeste elus.

26. ja 27. Jaanuaril toimusid õpetaja Anne juhendamisel
kõrgushüppevõistlused. Võistlustel osalesid Mesimummid,
Tähetäpsid, Lepatriinud, Mõmmid, Pokud ja Konnakesed.
Kõrgushüppe võistlused kulgesid ladusalt, lapsed olid kõik
väga tublid.
Sel päeval hüppasid kõige kõrgemale:
Mesimummidest: Rasmus L.- lasteaia rekord- 90cm!
Iiris
Lepatriinudest: Jakop
Kristiina
Mõmmidest:
Andreas
Yasmin ja Melissa Emily
Tähetäpsidest: Kaur Johan, Robin, Tambet ja Robert90 cm!
Pia Sofia, Anett Marii, Natali Marii
Ka Pokud ja Konnakesed olid väga tublid!

VEEL HUVITAVAT MEILT JA MUJALT.
2015.aasta
linnuks
valiti
Eesti
Ornitoloogiaühingu poolt viu. Eestis
võib kohata kolme liiki viusid. Meie
arvukaim ja üks tuntumaid kullilisi
hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga
herilaseviu
ning
meil
väljaspool
pesitsusaega
esinev
taliviu
ehk
karvasjalg-viu on välimuselt sarnased,
kuid
eluviisidelt
küllalt
erinevad
röövlinnud. Viuaastal tutvustatakse kõiki kolme liiki ja
nende elukombeid, pööratakse tähelepanu viude
eristamisele üksteisest ja teistest röövlindudest.
2015. aasta loomaks valiti Eesti Looduskaitse Seltsi
eestvedamisel
metssiga.
Metssiga
on Eestimaa metsade
põlisasukas ning juba
aastakümneid
olnud
ühtedele
ahvatlev
vaatlus- või jahiobjekt,
teistele põlde hävitav
nuhtlus. Täna elutseb
meil üle paarikümne
tuhande metssea.

TEATER LASTEAIAS
16. jaanuaril külastes meid teater Trumm etendusega
Imeline puhkus
KOOLITUSED
14. jaan. Käisid Iivi ja Janne Kikase Lasteaias K. Levini
uuema loomingu tutvustuskoolitusel.
26.jaan. Jaanika osales ESF programmi „Üldhariduse
pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames
koolitusel „Conferencing“ Hotellis Euroopa
27.jaan. Mustamäe piirkonna õpetaja abide I õppepäev.
Meie lasteaiast esinesid Kai Valgma, Hiis Villmann ja
Jelizaveta Lauri
ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
20.jaan Jaanika osales Nordplus projekti infopäeval Viru
hotellis
24. jaanuaril käisid Jaanika, Ivika ja Annika õppimas nii
laste kui daamide võimlemispeo kavasid.
28. jaanuaril oli meil plaan Medeleini eestvedamisel
minna uisutama Nõmme Spordikeskusesse. Kuna aga ilm
oli soe ja jää ei olnud korralik, siis jalutasime Glehni pargis.
30.jaan. Jaanika ja Jelizaveta Erasmus + infoseminaril
Radisson Blu hotellis
KOOSOLEKUD

4. jaanuari pärastlõunal kuulutati
Tallinna
Raekoja
platsil
välja
rukkiaasta. Rukis on eestlaste
toidulaual olnud aastasadu, kuid
viimasel
kümnendil
on
selle
kasvatamine
Eestis
vähenenud.
„Peame oluliseks tuua rukis eestlaste
toidulauale tagasi," ütleb Eesti Rukki
Seltsi
president
Vahur
Kukk.
„Viimastel aastatel on Eesti tarbijad
andnud rukkile lootust, sest üha
enam soovitakse oma toidulaual
näha kodumaist ja tervislikku rukkileiba."
Rukkiaastaga tähistatakse Eesti kohaliku rukkisordi
‛Sangaste' 140. sünnipäeva ja selle aretaja krahv Friedrich
Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva.
Rukkiaasta raames toimuvad rukist populariseerivad
üritused,
konverentsid
ja
õppepäevad.
Samuti
tutvustatakse rukkitooteid Eesti paviljonis Milanos toimuval
EXPO 2015 maailmanäitusel.
Euroopa puu valimise võistlusele esitati Orissaare
tammepuu, mis on kasvanud sealsel staadionil juba pea
70 aastat. Algselt oli tamme kõrval väike spordiplats, kuid
1951. aastal seda laiendati ja tamm jäi keset uut
staadionit. Legend räägib, et kaks Stalinetsi traktorit
punnitanud mootorite üürates tamme paigast sikutada, aga
ikka katkenud trossid, tamm ei liigutanudki, nii ta alles jäigi.
Tamme ümber on sellest senini haavad puukoorel.
Õppurid oskavad kasutada tamme- põrget imehästi
söötude andmiseks, lisaks annab puu head varju.
Euroopa aasta puu mõte on juhtida tähelepanu
huvitavatele vanadele puudele kui olulisele looduslikule ja
kultuurilisele rikkusele, mida me peaksime hindama ja
kaitsma. Erinevalt teistest võistlustest ei ole Euroopa aasta
puu puhul oluline ilu, suurus ega vanus, vaid lugu ja seotus
inimestega.

7. jaan.- Ped Nõupidamine
13. jaan.- Hoolekogu koosolek
28. jaan.- Ped Nõupidamine
PRAKTIKANDID
Tervishoiu Kõrgkoolist Marily Padda praktika Terve laps
juhendaja Rahel Rist
ILM
Uus
aasta
algas
meeletu
ilutulestikuga,
plusskraadidega, vesiselt ja tuuliselt. Jõuluks
mahasadanud lumi kadus paari päevaga.
Kogu kuu oli soojapoolne. Olid ka mõned tormisemad
päevad mis tõstsid kõvasti veetaset, kuid õnneks
midagi hullu ei juhtunud. Aeg- ajalt olid ka mõned
suuremad külmakraadid ja lapsed said veidi
talvelõbusid nautida kuid siis tuli jälle sula.
Vahepealne libedus tekitas palju õnnetusi nii
jalakäijatega kui liikluses. Kuu viimaste
päevade
temperatuur
oli
jällegi
plusspoolel.

LAPSESUU
4 aastane Leen sööb õues lund. Kasvataja keelamise
peale vastab Leen: Mina pean lund sööma.Mul on
valged ussid kõhus. Ussid surevad siis ära, kui ma
lund söön.
Rühmas vesteldi lindudest. 4 aastane Andur tegi
kokkuvõtte: Teate, niisama ei lenda ükski lind!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

