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Kersti Ots
ÕUES VAHVA MEMMEKE
NAUDIB LUND JA KÜLMA,
KUIGI NINA PUNANE,
KELMIKALT TEEB SILMA.
TULGU PAKAST, TILGU LUND,
SIIS VEEL KAUGEL ON SEE TUNDMEMM KUI MINEMA END SÄTIB,
MAHA JÄTAB MÄRJA RÄTI.
ISE HAIHTUB NAGU ÕHKU,
POLE JÄLGI, POLE LÕHNU...
LÄHEB, ET SIIS JÄLLE TULLA
KUI ON LUND JA VEIDI KÜLMA.
KUID ÜKS KONKS ON ASJAL VEEL:
MEMMEL MEELDIB RÕÕMUS MEEL.
KÕIGEPEALT TA RUTTAB SINNA,
KUS ON LASTE RÕÕMSAD SILMAD,
KUS ON LABAKINDAS KÄED,
MEMM SEAL ILMUB VÕLUVÄEL.

AASTA 2016- MEREKULTUURIAASTA
Alanud merekultuuriaasta
annab
taas
põhjuse
pöörata end näoga mere
poole ja küsida, kas oleme
lihtsalt mereäärne rahvas
või
mererahvas.
Merekultuuriaasta eesmärk
on
väärtustada
Eesti
mereajalugu ja osutada
tähelepanu merega seotud
traditsioonidele.
Ühendades
erinevaid
kultuurivaldkondi, koondab
käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri
edasikandvad ettevõtmised ja sündmused, mille seas on
nii kontserte, konverentse, arutelusid, festivale, võistlusi
kui ka töötubasid.
Merekultuuri rikkuse ja paljususe annavad edasi
merekultuuriaasta neli temaatilist lainet. Jaanuaris ja
veebruaris toome esile pärandi- ja kultuuriteemad.
Kevadel, märtsis, aprillis ja mais on fookus mereohutusel
ja -haridusel. Suvine laine juunis, juulis ja augustis kutsub
kõiki mere äärde ja mere peale aktiivselt puhkama ja vaba
aega sisustama. Septembrist kuni novembrini on aeg
tõsisemateks aruteludeks Eesti kui mereriigi tuleviku üle.
Merekultuuriaastal on võtmeroll inimeste käes ning
kultuuriloo kujundamiseks ja edasikandmiseks on ühtviisi
vajalikud nii loojad kui osasaajad. Loodame, et alanud
aasta toob kõiki sagedamini nii mere äärde kui merele
mitte ainult suvel, vaid ka kevadel, sügisel ja talvel.
Merekultuuriaasta
programmi
vaata:
http://merekultuur.ee/merekultuuriaasta-programm/

2016.a.
LASTE TOREDAID TEGEMISI
6. jaanuar- Jõuluaja lõpetamine. Printsi ja
printsessi päev. Lapsed olid kõik vahvates
kostüümides ja esitasid fragmente oma
jõulukavadest. Külas oli väike Päkapikk,
kes jäi teistest maha ja soovis veel
lastega mängida. Lõpuks ütlesime saali
kuusele aitäh ja saatsime ta kuusemaale
tagasi.

Kõrgushüppevõistlused
Traditsioonilised kõrgushüppevõistlused toimusid 21.-29.
jaanuaril. Meie spordisaali tingimusi arvestades hüppame
otsejooksult maandumisega jalgadele. Kõik lapsed said
eelnevalt palju harjutada ja võistlustel olid kõik väga tublid.
Selle aasta võitjad olid:
Lepatriinud: Tüdrukud- I koht Kristiina ja Berta
Poisid- I koht Johan Patrik ja Rasmus
Mõmmid: Tüdrukud- I koht Simone- 90 cm- lasteaia
rekord!
Poisid- I koht Harris Mattias ja Andreas- samuti
lasteaia rekord, 90 cm!
Konnakesed: Tüdrukud- I koht Kätlin ja Lisette
Konnakeste poisid olid sel päeval kahjuks haiguse tõttu
kodus.
Pokud:
Tüdrukud- I koht Anette
Poisid- I koht Rico ja Vladimir
Pardikesed: Tüdrukud- I koht Laura Liis
Poisid- I koht Artur
Naksitrallid: Tüdrukud- I koht Ronja
Poisid- I koht Martin
Rohutirtsud: Tüdrukud- I koht Nora
Poisid- I koht Georg
Krõllid:
Tüdrukud- I koht Serena
Poisid- I koht Kaspar Oks
Lapsed said auhinnaks diplomi ja medali. Meie väikesed
sõbrad Mesimummide ja Tähetäpside rühmast uudistasid
pänevusega suuremate hüppamist ja said ka ise proovida.
Naerulindude lapsi kimbutas viirus ja nemad näitavad oma
oskusi veebruaris.
27.
jaan.
Mõmmid
käisid
õppekäigul
Kalevi
Kommivabrikus
27.
jaan.
külastasid
Lepatriinud
Teatrija
Muusikamuuseumi
29. jaanuaril käisid Naksitrallid Kultuurikeskuses Kaja
vaatamas filmi „Väike draakon Kokosaurus”

TEATER LASTEAIAS
15. jaan- Teater Trumm etendusega „Lambaarst”
KOOLITUSED
19. jaan.- toimus meie lasteaias koolitus „Diabeedihaige
laps lasteaias”, millest võtsid osa Ulvi, Rita, Iivi, Anne M.
Evelyn ja Raili
26. jaan. Toimus meie lasteaias II konverents Mustamäe
Õpetajate abidele „Märka ja aita” Esinejateks olid Karin
Kuslap Mustamäe LOV lastekaitsetalituse juhataja, Eve
Palmberg, Tallinna Lasteaed Vesiroos õpetaja abi, kelle
teemaks oli „Kuidas kaitsta end haigusperioodidel“.
Konverentsi lõpetas Kai Valgma, Tallinna Lasteaed
Vesiroos õpetaja abi, kes viis läbi käelise tegevuse.
27.jaanuaril käisid õpetaja Erika ja õpetaja Viive
koolitusel :Persona Dolls metoodika.
29. jaan. Käisid õpetajad Anne M., Marika ja Janne
Tallinna Ülikoolis praktikajuhendajate koolitusel.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
14.01 alustas treeninguid lasteaia õpetajate
võimelmisrühm Ivika juhtimisel. Ees ootab Kalevi
võimlemispidu Hingelind 2.07 Kalevi staadionil.
18. jaan- teatri ühiskülastus. Vaatasime Rakvere teatri
etendust „Maalermeister”.
19.jaan. osales Jaanika õppealajuhatajate nõupidamise
ettevalmistava töögrupi nõupidamisel Liivalossi lasteaias
19.jaan.
Mustamäe
lasteaia
juhtide
piirkondlik
nõupidamine Tähekese lasteaias, kus osales Jaanika
20. jaan. Külastasid Spa-huvilised Lavendel Spad Viimsis
22.jaan. osales Jaanika Mustamäe vanima lastaia Täheke
50. Juubelil kultuurikeskuses Kaja
25.jaan Jaanika osales KIK teabepäeval
Keskkonnaministeeriumis
27.jaan. osales Jaanika ujulaga lasteaedade ümarlaual
Haridusametis.
29.-30.jaan osalesid Evelyn ja Jaanika
EDUCA haridusmessil Helsingis. Enne Helisngisse jõudmist toimus
laeval
Seminari
"Kuidas
luua
väärtuspõhine
koolisüsteem?".
KOOSOLEKUD
13.jaan.
„Vesiroos
tänab“
lastevanemate ja hoolekogule.
27.jaan. - Ped. Nõupidamine

tänulõuna

Vesiroosi

ILM
Uus aasta algas talvega, mis tõi kaasa palju lund ja
pakast. Külmakraadid ulatusid kohati isegi 30 kraadini.
Lapsed said lõpuks nautida ka talvelõbusid.
Talvist ilma jätkus kuu viimase nädalani. Siis tulid
jällegi plusskraadid ning vihm, ja paks lumekate kadus
nagu imeväel- oligi selleks korraks talv läbi..
„Ootamatu” talv tõi kahjuks kaasa ka palju
inimohvritega liiklusõnnetusi.

AASTA LIND 2016- RASVATIHANE
Rasvatihane valiti aasta linnuks, kuna
ta on meil üks levinumaid linde
(arvatakse, et neid vahvaid linnukesi
on meil 300-400 tuhande paari ringis),
kelle toimetamisi saab kõikjal
aastaringselt jälgida. Lisaks saavad
rasvatihase aastal tuttavamaks ka
teised tihased ning talvel toidumaja
külastavad ja suvel aias pesitsevad
linnud.

AASTA LOOM 2016- MÄGER
Eesti Looduskaitse Selts valis aasta 2016 loomaks mägra.
Zooloog Tiit Hundi sõnul
annab
mägra
aasta
loomaks kuulutamine hea
võimaluse
looma
elukombeid
paremini
tundma õppida. Tiit Hundi
sõnul on mäger väga tore
loom, kuid esmatähtis on
see, et mägra kohta ei teata veel piisavalt. "Me isegi ei tea
kui palju neid Eestis olla võib. Kuid me teame nii palju, et
tema populatsioon on kuskil Eestimaa nurgas stabiilne.
Saaremaal on mäkrasid eriti palju," selgitas Hunt. Zooloogi
hinnangul on tekkinud käibetõde, et mäger on ööloom,
kuid tegelikult RMK rajakaamerate järgi otsustades on ta
ka päevasel ajal üsna aktiivne. Et aasta looma veelgi
paremini tundma õppida, valitakse ta ka igal aastal
traditsiooniliselt loodusfotovõistluse Vereta jaht loomaks.
AASTA PUU 2016- HARILIK KUSLAPUU
NIPINURK
Banaan on kasulik ja tervislik, seda teame kõik. Aga
mida me ei tea, on see, et banaani kõige tervislikum
osa on koored — ära viska neid enam kunagi minema!
1. Hõõru banaanikoorega kingad läikima ning pühi
üleliigne sodi seejärel pehme lapiga maha.
2. Lisa banaanikoore tükk küpsetamise ajal lihale, et liha
jääks pehme ja mahlane.
3. Pane banaanikoore tükikesed roosivaasi, et lilled
saaksid sealt kaltsiumit ja magneesiumi ning püsiksid
kauem värskena.
4. Sügelevat kohta või putukahammustust banaanikoorega
hõõrudes sügelus kaob.
5. Pühi potilillede lehtedelt tolm maha ja tõmba siis
banaanikoore sisemise küljega lehtedest üle — lilled
näevad kauem värsked ja säravad välja.
6. Purusta banaanikoor, sega vähese veega ning poleeri
seguga lauahõbedat.
7. Mata banaanikoored aeda peenarde vahele, et putukaid
peletada.
8. Poleeri nahktooted banaanikoore sisuga läikima ja pühi
ülejäägid pehme riidega ära.
9. Valgenda hambaid — hõõru hammastele, lase kaks
minutit mõjuda ja pese maha.
10. Banaanikoore sisu aitab ka haavadel ja sinikatel
kiiremini paraneda.
11. Väeta tomateid — pane koor ümber tomatitaime, et
taim saaks sellest terve kasvuperioodi vältel endale
vajalikke toitaineid imeda.
12. Kleebi tükk banaanikoort soolatüükale, jäta terveks
ööks ja vaheta hommikul välja. Jätka seda nädala jooksul
või kuni tüügas on kadunud.
13. Kui pind on liiga sügavale naha sisse läinud, kleebi
sellele kohale tükk banaanikoort, jäta natukeseks mõjuma
ning seejärel on pindu märksa kergem kätte saada.
14. Komposteeri — banaanikoored lagunevad kiiresti ning
annavad kompostile juurde palju väärtuslikke toitaineid.
ILUSAT JA TEGUDEROHKET UUT AASTAT TEILE
KÕIGILE, ARMAS VESIROOSI PERE!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

