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JUULI, AUGUST, SEPTEMBER

VÄIKE SUVEMEENUTUS
L. Tungal
Enam pole mõtet peenraid kastaaiamaa on varsti juba lumine.
Aeg on rannapallid tühjaks lastanendes õhk on ikka veel ju alles suvine.
Keerad korki- sooja suveõhku
paiskab välja vilinal ventiilike.
Meenub mahe rannaäärne õhtu,
kui su ees end kerra tõmbas siilike.
Tühjaks lastes punast rannapalli,
tunned õhus justkui küpseid vaarikaidNeid, mis jäätunult on nüüd hirmkallidneid sa kamaluga põõsalt võtta said…
ÕNNITLEME
9. JUULI – TOIVO
12. JUULI – NIINA
17. JUULI – MARIKA 65!
23. JUULI – MARJU 55!
24. JUULI – KARIN
7. AUG. – EDDA
15. SEPT. – IIVI 55!
17. SEPT. – ÕIE
17. SEPT. – HILJA
25. SEPT. – ALLA 75!
26. SEPT. – ANNE M.
UUED ÕPETAJAD LASTEAIAS
Tere tulemast uuele liikumisõpetajale EVE PIKNERILE!
Tema juhendamisel „liiguvad“ Naksitrallid, Rohutirtsud,
Pokud, Konnakesed.
Terve selle hooaja rõõmustab meid Comeniuse assistent
ELITSA MINEVA Bulgaariast. Ta tegutseb kunstivallas
ning toob meile vahvaid uusi ideid.
HOOAJA ALGUS
4. septembril avasime meie
uue ja ilusa staadioni, mis
valmis juulis. Koos sellega
andsime avapaugu ka uuele,
2013-2014 õppeaastale.
Peale lipu heiskamist ja
Vesiroosi hümni laulmist
toimus
staadionil
väike
näidisvõistlusteatejooks
Krõllide,
Naerulindude
ja
Pardikeste laste vahel. Suur
sõbralik Tiiger kutsus kõik lapsed
suurte värviliste langevarjudega
mängima ning oligi aeg saata
õhku soovilatern.

2013.a.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
3.
septembril
osalesid
Krõlli
rühma
lapsed
Tervistedendavate Lasteaedade V Olümpiamängudel.
12. septembril pidasid Naerulinnud salatipäeva. Lapsed
valmistasid erinevast värskest kraamist maitsvaid salateid.
17. septembril toimus Vesiroosi
sügisjooks
õpetaja
Anne
eestvedamisel, milles osales
umbes 100 last- Naerulinnud,
Krõllid,
Pardikesed,
Mesimummid ja Tähetäpsid.
Õpetaja Eve juhtimisel jooksid
väiksemad sõbrad lasteaia õuel
23. septembril.
18. septembril viisid Pardikeste õpetajad Ülle ja Marika
läbi vahva õuesõppetegevuse, mida kutsuti vaatama ka
kolleegid
19. septembril osalesid Pardikesed Männi pargis
Mustamäe Mini- SOSil. See on orienteerumismäng „Mina
Oskan Seda“
Orienteerumismängu erinevates teemapunktides jagasid
teadmisi politsei, päästeamet, pommigrupp, Kaitseliit ja
Punane Rist.
20. septembril oli rahvusvaheline õunasöömise päev.
Meie maitsesime õunte erinevaid sorte ja meisterdasime
nendest toredaid kompositsioone.
25. septembril käisid Lepatriinud oma esimesel pikemal
metsaretkel Sütiste metsas. Õpetajad Ivika ja Annika
mängisid nendega vahvaid liikumismänge ja õpetaja
Janne laulis toredaid laule metsast ja selle elanikest.
Saadi sõbraks metsapuudega ja kuulati metsahääli.
24., 25. Ja 30. septembril toimusid Naerulindude, Krõllide
ja Pardikeste lastele Mihklipäeva tavandipeod õpetajate
Iivi ja Janne juhendamisel. Krõlli pidu käisid vaatamas ka
Nord Plusi projekti külalised Rootsist.

26.septembril
käisid
Mesimummid, Tähetäpsid ja
Krõllid
Rocca
al
Mare
Vabaõhumuuseumis
mihklipäeva
tähistamas.
Nendega olid kaasas ka Nord
Plusi projekti külalised.

26. septembril toimus Naerulindude
lastele esmaabikoolitus „Aita aidata“
Selle viis läbi meie tuntud kiirabiarst
Mare Liiger.
.




Huvitavaid fakte meilt ja mujalt
26. septembril 1930. aastal ilmus esimene
Õpetajate Leht
Eestis on tuvastatud 381 linnuliiki- tundub lausa
uskumatu, et nii palju…

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
1.- 2. augustil toimus
hooaja avakoolitus
Vesiroosi töötajatele
Prangli saarel. Tutvusime
saare hariduseluga,
loodusega, panime paika
ka oma selle aasta
eesmärgid, arutasime
arengukava koostamist.
Tagasiteel võitlesime
tugeva tuule ja lainetega.
4.augustil esitas Jaanika 2014 aasta eelarve projekti
Haridusameti eelarveosakonnale
26. augustil kogunes tegevuskava tiim
27.augustil osales Jaanika Haridusjuhtide Õppeaasta
avakonverentsil Tallinna Humanitaargümnaasiumis
10. septembril atesteeriti meie tublimad- Iivi, Erika, Rahel
ja Anneli vanempedagoogideks. Tubli töö!
11.sept.
Osales
Jaanika
Lepistiku
lasteaias
moodulrühmade avamisel
12. sept. käisid Tiina ja Kersti Lennusadamas
õppepäeval.
18. sept. – Iivi Liivaku Lasteaias Mustamäe lasteaedade
Laulupeokese koosolekul
23.sept. Jaanika osales Mustamäe LOV Tiiu Polli 65.
juubelil
26. septembril, pärast külaskäiku Rocca al Maresse
toimus meie lasteaias Nord Plusi projektikoosolek.
27. sept. käisid Nord Plusi külalised ja meie õpetajad
sõitmas ajaloolise kuunariga Kajsamoor
27.
septembril
tähistasime
Õpetajate
päeva
Saunamaailmas. Seal olid meiega koos ka külalised Nord
Plusi projektist,

KOOLITUSED
5.-7.aug.
osalesid Jaanika ja Evelyn Exitrainingu
koolitusel Gotlandil „Kuidas tööl edu saavutada?“.
22.-23.aug. Jaanika eTwinningu suvekoolis Pärnus, mille
korraldas Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe
26.- 28. Aug. käisid Tiina ja Kersti Esmaabi
väärtuspõhisel koolitusel „Aita aidata“
16. ja 17.sept. Jaanika, Helje ja Evelyn osalesid EKIS
koolitusel
17. sept. Niina ja Janne Lehola KHK poolt korraldatud
aktiivõppe koolitusel „Uurimuslik õuesõpe“. Koolitus toimus
Viikingite külas.
19. sept. käisid Iivi ja Janne Hared koolituskeskuse
korraldatud koolitusel „Draamaõpe lasteaias“
KOOSOLEKUD
28. aug.- Ped. nõupidamine ja õpetajate abide infotund
18.sept. Nõupidamine Logistkapataljoni kaplani Mihkel
Madalveega edasise koostöökokkulepete sõlmimine.
23. sept. Hoolekogu koosolek

TEATER LASTEAIAS
20. sept. külastas meid teater Sõber etendusega Öine
seiklus
RINGITÖÖ
Taas alustasid tööd kunstiring, jalgpall, džuudoring ja
Twisteri iluvõimlemine.
Õpetajad alustasid jälle Pilatese treeningutega.



LASTEAIALE
Valmis staadion



Remonditi rühma esikud Rohutirsudes ja Pokudes

KÜLALISED
29. juulil külastas meie lasteaeda linnapea Edgar
Savisaar. Ta käis tutvumas staadioni ehitusega.
9.
sept.
külastas
meie
lasteaeda
Mustamäe
linnaosavanem Helle Kalda seoses staadioni avamisega
25.-28.09 võõrustasime Nordplus projekti „Maailm liigub ja
meie koos temaga..“raames partnereid Leedust, Rootsist
ja Islandilt

ILM
Ilusale soojale suvele järgnes ka ilus september. Pikk
soojaperiood pani uuesti õitsema priimulad ja
maasikad. Suvesooja jätkus täpselt kalendrisügise
alguseni, siis langesid temperatuurid järsult 10
kraadini. Puhuma hakkasid jälle ka jahedad tuuled.
Septembri lõpus sooja vaid 5 kraadi ringis.
Seenesaak oli sel aastal tagasihoidlik, kuid õunu oli
rohkesti

LAPSESUU
Kohalike valimiste eel on poodide juures sageli lastele
õhupalle jagatud. 5-aastane Mia: «Näe, jälle need
inimesed on siin, need vali-minu-õhupallinimesed.»
Kahene Rednar istub hommikul diivanil ja
vaatab nukralt, kuidas ema ennast tööle
sätib. Küsib siis: «Emme, kas tööl on
vahva käia? Vastan, et ikka on vahva. Tööl
on ju tore.
Mõtleb siis väikemees hetke ja teatab: «Emme, sa oled
ikka päris loll».
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

