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TEATRIFESTIVAL
Terve märtsikuu toimus Mustamäe
lasteaedade III Teatrifestivalil.
Sellel osalesid:
15 lasteaeda
376 last
67 õpetajat
KOKKU 20 etendust
Etenduste tulu , 354 eurot, läks
heategevusfondi „Märka ja aita”

Lumelill, kelluke
märtsikuus
Sinu jaoks algamas
elu on uus.
Trotsides külma
ja valget lund
ei taha sa enam
magada talveund.
Lume sülest sa
pistad välja pea
ja päikest püüad
mis soe ja hea.
PALJU ÕNNE!
1. märts – Ulvi G.
4. märts – Erika
9. märts – Eda
10. märts – Lidia
14. märts – Riinu
28- märts - Teresa
Õnnitleme Mooniõite lasteaeda 40. Juubeli puhul!
MEIE LASTE TOREDAID TEGEMISI
14. märtsil tähistasime Emakeelepäeva. Saalis lugesime
ja kuulasime ilusaid emakeelseid luuletusi.
Alates 19. märtsist kaunistab meie koridori Vesiroosi
nimepäevale pühendatud näitus. Töid meisterdasid nii
lapsed kui ka lapsevanemad.

21. märtsil käisid Naksitrallid ja Pokud
Kultuurikeskuses Tsirkuseetendust vaatamas.

2012.a.
2012.a.

Lindakivi

Krõlli rühm osaleb projektis „Tere kevad“. Märtsist kuni
mai keskpaigani otsime lastega kevadet: vaatleme loodust,
joonistame, teeme loodusest fotosid ja jagame teiste
projektis osalejatega oma tähelepanekuid.
Naksitrallide ja Krõllide lapsed saatsid näitusele
ühistööna suure plakati „Kartul meie söögilaual“.

Meie lasteaia etendus oli
seekord „Piibelehe printsessi
kevad“,
mida
etendasid
Naksitrallide rühma lapsed.
Etendust said näha nii meie
lasteaialapsed,
kui
ka
külalised.
Käisime ka teiste lasteaedade etendusi vaatamas:
20. märtsil käisid Konnakesed Lepistiku lasteaias
vaatamas etendust „Pöialpisike ja 7 Lumivalget“
Pokud aga käisid Liiviku lasteaias vaatamas etendust
„Vahva rätsep“
28. märtsil käsid Pardikesed Kikases vaatamas etendust
„Kevadpidu metsas“ ja „Hunt ja 7 kitsetalle“, Krõllid aga
Allika lasteaias vaatamas etendust „Tare tareke“.
Naerulinnud käisid aga Liivaku lasteaias vaatamas
etendust „Punamütsike!
30. märtsil said meie
lapsed vaadata õpetajate
poolt mängitud etendust
„Punamütsike”.
Loo
seadis lavale õpetaja
Marika, osalejateks olid
Niina, Ülle, Janne, Iivi,
Anneli ja Marika.
Teatrifestivali pidulik lõpetamine toimus 2. aprillil. Meile
tulid külla kõikide festivalist osavõtnud lasteaedade
esindajad. Samuti austas meid oma kohalolekuga
Mustamäe linnaosavanem Helle Kalda. Terve ürituse
jäädvustas Tallinna Televisiooni võttegrupp.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. märtsil olid Iivi ja Janne Muusikaakadeemias
koolitamas 110 muusikaõpetajat tervest Eestist. Teemaks
„Muusikategevuste lõimimine”
5.märtsil oli Jaanika Õpetajate Majas Streiki puudutaval
nõupidamisel
12.märtsil külastasid lasteaeda assessorid
12.märtsil käis Anne P. Õpetajate Majas I klassi astumist
puudutaval infotunnil
19. märtsil TSG ümarlaud
20.märtsil külastasid lasteaeda esindajad Sipsiku
Lasteaiast koos Comeniuse projekti „Helth is fun“
välispartneritega Itaaliast ja Lätist
20.märtsil loodi Vesiroosi Klubi.
30. märtsil käis Helle- Reet Mooniõite lasteaia 40. juubelil

STREIK
7.-9. märtsil toimus üle-eestiline õpetajate streik, kus nõuti
elamisväärset palka ja õpetaja elukutse väärtustamist.
Meie lasteaed osales streigis 7. märtsil.
MEILT JA MUJALT
Botaanikaaias oli suur orhideede näitus. Imetleda sai
mitmeid haruldasi sorte.
KOOLITUSED
2. ja 12. märtsil käisid Anneli ja Ivika koolitusel
„Väärtuspõhine esmaabi“.
Koolitus „Väärtsuspõhine esmaabi“
Tegemist on väärtuskasvatusliku projektiga, mille
eesmärgiks on kujundada lastes
austust elu
vastu,
hoolivust
ja
valmisolekut
aidata
hättasattunut, andes selleks ka vajalikke oskusi.
Koolitusi viib läbi kiirabiarst dr Mare Liigeri ja
Margit Pärn.
9. aprillil tuleb esmaabitöötaja Margit Pärn
Vesiroosi lasteaeda Pokude ja Krõllide lastele
koolitust tegema. Lastele õpetatakse baasoskusi
esmaabiks, tähtis on tahe teist aidata. Õpitakse, et
inimesel on üks elu, mitte nii nagu arvutimängus.
Peale laste koolitust hakkavad õpetajad koos
lastega esmaabi baasoskusi harjutama. 23. mail
toimub Kultuurikeskuses Kaja ühisüritus (igast
lasteaiast 6 last), kus lapsed saavad oma
esmaabioskused proovile panna.
See on niiöelda HEA INIMESE KOOLITUS. Me
ostame teenust- ellujäämise teenust ei ole aga
olemas!!!!!!
13.märtsil osales Jaanika Õpetajate majas
„Suhetekorraldusalane juhtimiskoolituse” lõppseminaril.
21. märtsil toimus meie lasteaias sisekoolitusena
Reguleerija pädevuse koolitus.
30. märtsil- Katrin mentorikoolitusel
TEATER
16. märtsil külastas lasteaeda
etendusega „Kuum pirukas”

Teater

Jaanika poolt tänu kõikidele lasteaia 15.
nimepäeva tähistamise eest suurepäraste töödega
näitusel Vesiroos, samuti näituste organisaatoreid
- Krõllide ja Naerulindude rühma.
Jaanika tänab Niinat, Ivikat ja Ritat emotsionaalse
emakeelepäeva läbiviimise eest.
Marika tänab oma vahvat teatritruppi.
Teatritrupp tänab Marikat toredate etenduste eest

KUIDAS LAISKUSEST VÕITU SAADA
Laiskust on kahte liiki. Kui öeldakse, et laiskus on edasiviiv
jõud, siis mõeldakse sellist laiskust, mis paneb inimest
mõtlema ja asju efektiivsemalt korraldama. On aga olemas
ka negatiivne laiskus, mis ei too kaasa paremini tegemise
soovi, vaid mille tõttu jäävad asjad tegemata
Meis kõigis on pisut seda negatiivset laiskust, mis
kevadväsimusega koostöös võib liiga palju meie elu
mõjutada.
Kuidas siis võidelda laiskusega?
- Esimene soovitus on kuulata energilist muusikat!
- Teine võimalus on kaasata enda tegemistesse
ümbritsevaid inimesi
Räägi sõbrale või heale kolleegile oma eesmärkidest ja
plaanidest. Isegi, kui keegi ei tule sind kontrollima, on sul
endal kuklas kogu aeg meeles, et ka teised teavad sinu
lubadustest ning me ei taha ju endast halba muljet jätta.
- Järgmine soovitus on mitte ajada asju liiga keeruliseks.
Hea oleks endale meenutada, et kunagi ei tule perfektset
aega, kunagi ei ole aega piisavalt ja tulevik tundub alati
selgem ja lihtsam kui olevik. Seetõttu ei ole mõistlik ajada
alati taga perfektsust, vaid pigem kuskilt pihta hakata.
- Viimane nõuanne tundub suisa vasturääkiv – kui oled
laisk, siis hakka tegelema uue hobiga, huvialaga,
vabatahtliku projektiga või lisaülesandega töö juures.
Laiskuse puhul on tihti tegemist motivatsiooni ja huvi
puudusega. Uus hobi võib sind stimuleerida, tekitada uue
distsipliini ja sellega kaasneb automaatselt ka muude
tegevuste produktiivsus. Kes teeb see jõuab!

Lepatriinu

PRAKTIKANDID
TPS-i II kursuse üliõpilased Pille ja Ege Pokudes, Birgit ja
Grete Konnakestes

ILM
Ehkki öösiti oli veel kohati päris talvine, püsisid
päevased temperatuurid juba plusspoole peal. Lumi ja
jää kadus kiiresti. Jõed tulid üle kallaste ja „keema”
hakkas jälle Tuhala nõiakaev.
19. märtsil märkasime esimesi õitsele puhkenud lumija märtsikellukesi.
Kevade algusega koos jõudsid tagasi ka kuldnokad ja
hakkasid kiiresti meie lasteaia pesakastide juures
toimetama

LAPSESUU
Juss (3,5) mõtiskleb omaette: Kui suureks saan,
hakkan politseiks, turvameheks, pätiks, vargaks kõiki töid hakkan tegema.
Kui väikesed poisid suureks saavad, siis kasvavad
neile habe ja vuntsid.
Kui väikesed tüdrukud suureks
saavad, siis kasvavad neile
kontsad.
Meie vaatasime vanema tütrega
vana aabitsat ja lugesime salmi
lehmast, kes on piimaaandjasarvekandja. Issi tuli koju ja
ladus muuhulgas ka piimapakid kotist välja. Laps
ütles isale: "Sina, issi, oled meie pere piimaandja
ja sarvekandja!"

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

