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JUULI, AUGUST, SEPTEMBER 2014.a.

VESIROOSI SÕNUMID 10!
Märkamatult on möödunud juba 10 aastat meie pisikese häälekandja ilmumisest. Selles on kajastatud
meie maja lugu ja veidi põnevat ka mujalt maailmast. Täname kõiki, kes meie ajalehe tegemisel jõu ja
nõuga abiks on olnud. Aga iga asi vajaks ka veidi uuendusi ja nii me ootamegi juba lähiajal teiepoolseid
ideid ja ettepanekuid kuidas meie lehte veel huvitavamaks ja põnevamaks muuta.
Teid tänavad toimetajad Marika ja Janne
16.09.2014 Mustamäe erirühmade 2. sportmängud
Tallinna Lasteaias Vesiroos algatusel toimuvad
Mustamäe
erirühmade
sportmängud, mis toimusid juba
teist aastat.

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.

Koos
Vesiroosi
lasteaia
sobitusrühmaga lustisid veel Kadaka,
Männikäbi, Sõbrakese ja Rõõmupesa
ja Õunakese lasteaia lapsed.

Keerad korki- sooja suveõhku
paiskab välja vilinal ventiilike.
Meenub mahe rannaäärne õhtu,
kui su ees end kerra tõmbas siilike.

Mängud algasid Vesiroosi lasteaia direktori Jaanika
Raudseppa tervituse, lipuheiskamise ja vahva tiigri
soojendusvõimlemisega.
Tiiger loosis välja lasteaedadele värvid ja rühmad said
vastavalt valitud värvile nn orienteerumiskaardi. Lapsed
läbisid 6 kontrollpunkti, kus sooritati erinevaid sportlikke
tegevusi. Igast läbitud punktist saadi tükike puslest, millest
tuli kokku panna lille pilt- mängude sümbol.
Mängud lõppesid vahvate langevarjumängudega. Lapsed
kosutasid end mahla ja tervislike ampsudega. Tiiger andis
kõikidele osalejatele kuldse medali ja lasteaiad said
tänukirja ja vahva karika.
Laste ja õpetajate lustimisele aitas kaasa imeline sügisilm
ja tegutsemistahe.
Tänud kõikidele Vesiroosi töötajatele, kes aitasid kaasa
päeva õnnestumisele. Eriline tänu erirühmade lastele ja
nendega töötavatele õpetajatele, kes tulid oma lastega
meie lasteaeda sportima.

Tühjaks lasteas 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
24. JUULI – KARIN
7. AUG. – EDDA
15. SEPT. – IIVI
17. SEPT. – ÕIE
17. SEPT. – HILJA
22. SEPT. - SILVIA
25. SEPT. – ALLA
26. SEPT. – ANNE M.
PALJU ÕNNE ANNELILE KELLELE
SEPTEMBRIL TÜTAR MIALIIS

SÜNDIS

12.

Maja täitus laste naeru ja kilgetega alates 6. Augustist.
Jälle tuli lasteaeda ka palju uusi pisikesi nutulisi mudilasi ja
tänud kõigile, kes nendele head sõna ja lohutust pakkusid.
Meile asusid tööle ka kaks uut vahvat noort töötajatõpetaja Kertu ja õpetaja abi Gerly. Soovime neile jõudu ja
vastupidavust edaspidiseks!

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
2.
septembril
alustasid
lapsed ja õpetajad uut
hooaega
vahva
mängupeoga, mida juhtisid
Punamütsike (Anne P. ),
Hunt (Katrin), Vanaema (Iivi)
ja Lasteaiaõpetaja (Annika)
3.sept. – Tähetäpside õppekäik
Kalevi kommivabrikusse. Väga
tore, informatiivne ja
magus õppekäik.
3.sept.- Lepatriinu rühma jalgrattapäev. Lapsed sõitsid
lasteaia õuealal jalgratastega, tutvusid jalgrattasõidu
reeglitega ja ohutusnõuetega.
9. sept. Liikumismängudepäev
Liivaku Lasteaias, kus käisid
Mesimummi rühma lapsed.
Tore ja aktiivme päev

15. sept käisid Naksitrallidel ja
Mõmmidel külas politseinikud
(Kerdi ja Trevori ema ja isa)
koos Lõvi Leoga. Lapsed said
uurida, vaadata ja tutvuda ka
politseiautoga.
18.sept – Tähetäpside osalemine Mustamäe MINI- SOSil. Orienteerumismäng panemaks proovile laste teadmisi
ohutuse,liikluse ja tervise vallas.
18. sept. Lepatriinude ühistranspordipäev. Lapsed sõitsid
bussiga Nõmmele, sealt rongiga Balti Jaama ja siis trolliga
lasteaeda tagasi.

19. sept. – Tähetäpsidel Vahipataljoni külastus (kutsujaks
Karli isa) Lapsed said sõita sõjaväeautodega, tutvuda
erinevate revolvrite ja püstolitega, lasta õhupüssi, vaadata
kuidas reaalset tänaval püütakse kurikaelu ja süüa
sõdurisuppi.
23. Sept. toimus Vesiroosi
Sügisjooks. 4 vanemat
rühma tervitasid sügist
jooksuga metsas,
väiksemad lasteaia õuel.
Seekord meil ilmaga eriti ei
vedanud, aga kõik olid
vaprad ja üritus õnnestus.
26.09 külastasid Mõmmid ja
Lepatriinud Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumi, et taas,
juba traditsiooniks saanud,
Mihklipäeva tähistada. Bussis
alanud laste elevus ning
rõõmus meel jätkus kenasti ka
muuseumis kohal olles.

Vanad majad, elusad koduloomad ning õpetaja Ivi, oma
laulude ja tantsudega, viisid lapsed meie esivanemate
kommete ja tavade juurde. Hiljem, vana tammepuu alla
jõudes, said lapsed jalgu puhata ning rukkileiba süüa.
Kõike seda rõõmu ilmestas veel sügis oma mõnusa
päikese ja karge õhuga. Oli mida vaadata, kuulata ja
tunda.
26. sept. käisid meil külas Logistikapataljoni sõdurpoisid,
kes viisid läbi lastele sõdurpoisihommikvõimlemise.
29. sept. Tähetäpsidel Tavandipidu - väga positiivse
sõnumiga üritus. Meeldis vanematele, vanavanematele,
õpetajatele
ja
lapsed
nautisid
pidu
120%

TEATER LASTEAIAS
19. sept. külastas lasteaeda teater Nipitiri etendusega
Metsamuusika
KOOSOLEKUD
5. aug. lasteaia üldkoosolek
25. aug. Tegevuskava tiimi koosolek
27. aug. Ped. Nõupidamine
3. sept. Õpetajate abide infotund
4. sept. Üldkoosolek uutele lastevanematele
11. sept. Hoolekogu koosolek
24. sept. Ped Nõupidamine
KOOLITUSED
22.-23.08. Jaanika ja Rahel eTwinningu suvekoolis
Pärnus
14. sept. käis Rahel Robootika koolitusel
ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
4.-5. Augustil kogusime ideid ja uut energiat uueks
õppeaastaks toredate koolituspäevadega Saaramaal.
26.08 Jaanika osales Haridusjuhtide Õppeaasta
avakonverentsil Tallinna Humanitaargümnaasiumis
11.09 osales Jaanika Kadaka lasteaias Mustamäe
lasteaiajuhtide piirkondlikul nõupidamisel
12. sept. käis Evelyn õppealajuhatajate nõupidamisel
Mustamäe LOV-is.
13.09 esines Jaanika Tallinna Saksa Günaasiumi
võimlemisrühma koosseisus Mustamäe tervisepäeval
Männi pargis.
17.09.2014 Jaanika osales Tallinna Südalinna Koolis
toimunud Erasmus+ programmi infopäeval
18.09. Nõupidamine Logistkapataljoni kaplani Mihkel
Madalveega edasise koostöökokkulepete sõlmimine.
25.-27.
Sept.
viibis
Marika
a/ü
usaldusisikute
laevakoolitusel, kus arutati kollektiivlepingute sõlmimist ja
muretseti a/ü liikmete vähesuse pärast.
Jaanika esitas Tallinna Haridusameti
eelarveosakonnale 2015.a eelarve projekti
2015. aasta eelarve projektis on
 asutuse omatulusid planeeritud üldsummas 175 593
eurot
 tegevuskulude
maht
(v.a
amortisatsioon
ja
investeeringuprojektide perioodikulud) 599 540 €,
 2015. aastal planeeritakse Tallinna Lasteaed Vesiroos
tööjõukulude eelarveks 483 509 eurot, sellest 116031
eurot kaetakse omatulude arvelt.










Tänud Hoolekogule aktiivse tegutsemise eest,
mis viis meie lasteaiaesisele parklasse
lisavalgustuse
paigaldamise
ja
kanalisatsioonikaevude renoveerimiseni.
Tänud kõikidele õpetajatele, kes osalesid
erirühmade
sportmängude
korraldamisel:
Evelyn, Anne M, Medelein, Iivi, Niina,
Jelizaveta, Hiis
Jaanika
tänab
õppeaasta
avaürituse
korraldajaid: Rita, Annika, Anne, Katrin, Iivi,
Rahel

MEILT JA MUJALT
4.-6 juulil toimus XXVI Laulupidu ja XIX Tantsupidu
„Aja puudutus Puudutuse aeg“- võimas, ülendav ja
eesti rahvast ühendav!
3. septembril külastas lühivisiidiga meie väikest
Eestit Ameerika Ühendriikide president Barack
Obama

ILM
Juuli algas kuumalainega. Mõnusat ilma said nautida
Nii laulu- ja tantsupeolised kui puhkajad. Kliima
muutus lausa lõunamaiseks. Purustati mitmed
juulikuu kuumarekordid, mis ulatusid 35 kraadini.
Suplejate rõõmuks läks ka merevesi väga soojaks.
Rannamõnusid rikkusid vahepeal vohama hakanud
Sinivetikad ja mitmes kohas polnud soovitav ujuma
Minna.
Suure kuumusega närtsis kahjuks kiiresti ka loodus
Ja kõikjal oli suur tuleoht.
Suvesoojust jagus ka augustisse.
Ilmad olid päikesepaistelised ja meres sai supelda
veel poole augustini.
Keskmised temperatuurid olid pisut üle 20 kraadi.
Vihmasemaks läks kuu teisel poolel.
Septembrikuu algus oli vihmane kuid soe.
Ilmad muutusid kalendrisügise saabudes. TemperaTuurid langesid järsult, suurt üle 12 kraadi ei tõusnud..
Puhuma hakkasid ka tugevad tuuled.

LASTEAIALE
Lasteaed sai Erasmus+ K1 Õpirände projekti toetuse, mille raames 5 inimest
saavad võimaluse osaleda koolitusel meie poolt valitud Euroopa riigis.

Tallinna Haridusameti investeeringute abiga paigaldati meie lasteaeda 20 turvaust ning sellega
seoses jätsime hüvasti meie ajalooliste klaasblokkseintega.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

