N R 81

MÄRTS

2013.a.

Mustamäe lasteaedade IV Teatrifestival

Märts
Milvi Panga
Veel viivitamisi
tihane tiksub.
Lombid veel jääs
ja purikaid ripub.
Kuid peagi, peagi
on lumelagu,
urvalõhnaseid tuuli
tedretäppide jagu!
On tõtt ja rutt
ja valla veed.
Märts mehike kõike
mängeldes teeb.

ÕNNITLEME
4. märts- Erika
9. märts- Eda
10. märts- Lidia
28. märts- Teresa

Alates
6.märtsist
toimus
teatrikuu raames Mustamäe
lasteaedades
Tallinna
Mustamäe
lasteaedade
teatrifestival. Teatrifestival leidis
aset neljandat aastat järjest.
Festivali
algatajaks
ja
koordineerijaks on Tallinna
Lasteaed Vesiroos
Festivalil osalesid kas osalejate või pealtvaatajatena
kõik Mustamäe lasteaedade lapsed ja õpetajad.
Lastel
oli
suurepärane
võimalus
külastada
sõpruslasteaedu ja nautida heade naabrite
näidendeid.
14. märts- Mesimummid Lehola Lasteaias vaatamas
õpetajate etendust „Memme musi“
26. märts- Krõllid käisid Liivaku Lasteaias vaatamas
etendust „Sirilii- tirilii“
27. märtsil käisid Tähetäpsid ja Pardikesed Liivaku
Lasteaias vaatamas etendust „Tuhkatriinu“

MEIE LASTE TOREDAID TEGEMISI
8., 11. ja 15. märtsil toimus laste pildistamine
14. märts- Emakeelepäev. Lapsed esinesid ilusate
eestikeelsete luuletustega.
15. märtsil käisid Pardikesed Allika lasteaias tähistamas
nende vastlapäeva- Maslennitsat.
19. märts. Kevade algust tähistasime muinasjututegelaste
balliga. Vesiroosi printsessile ja Konn- printsile tulid külla
kõikvõimalikud tegelased erinevatest muinasjuttudest.

27. märtsil toimus etendus „Rongisõit“
Lasteaias. Neil käisid külas Naksitrallid.

Allika

Meie enda Naksitrallide etendus „Seitse täppi“ lükkus
laste haigestumise tõttu aprillikuusse.
Festivali lõpetamisel anti organisaatorite poolt
tänukirjad juhendajatele õpetajatele ja kleepsud
lastele ning Mustamäe Linnaosavalitsus kinkis uute
ideede kogumiseks I.Parbuse ja K. Jahilo raamatu
“Draakon Rudolf“.
Teatrifestivali raames laekus tulu heategevusfondi
„Märka ja aita“

20. märtsil käisid Krõllid, Naerulinnud ja Pardikesed
Lindakivi Kultuurikeskuses Peterburgi tsirkust vaatamas.
28. märtsil toimus väike
lihavõttepühade
pidu.
Seekord tuli Jänesele appi
hoopis Tiiger, kes ei
teadnud lihavõttepühadest
midagi.
Paljudes rühmades tegeleti põllumajandusega- külvati
maitsetaimi ja istutati karuleid ja sibulaid

ILM
Märts oli väga päikseline. Ilmatarkade andmetel oli nii
päikeseline märts viimati 44 aastat tagasi. Vaatamata
päikesele oli aga väga külm. Öised külmakraadid olid
kuu keskelgi veel 20 kraadi ligi ja ega need päevasedki
temperatuurid lund sulama ei pannud. Lund on aga
väga palju. Kuu lõpus ilm siiski veidi leebus ja andis
märku, et ega see kevad tulemata jää…
18.-19. Märtsil oli mitmes kohas väga kauneid ja
põnevaid virmalisi näha!
Autojuhid on sel aastal hädas meeletute teeaukudega
ja jalakäijad võitlesid suure libedusega.

Huvitavaid fakte!
 Arvatakse, et 4-5 aastased tüdrukud on kõige
uudishimulikumad- nad võivad päeva jooksul
esitada üle kahesaja küsimuse!
 Mitmeid
põlvkondi
lugema
õpetanud
lastesaade „Mõmmi ja aabits“ sai 40.
Aastaseks. Esmakordselt oli saade eetris 18.
Märtsil 1973.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
Arhivaar lõpetas töö ja uuendati lasteaia arhiiv.
Märtsis
alustas
meie
lasteaia
daamide
võimlemisrühm oma kava harjutamisega. Esitusele
tuleb see 1. juunil võimlemispeol.
1.märtsil käis Jaanika Tartu Koolituse korraldatud
koolitusel „Lasteasutuse asjaajamise korraldamine ja
dokumentatsioon“
1. märts- Reinika koolitusel Langevari, kui vahend
lapse igakülgseks arendamiseks
5. märtsil käis meie teatritrupp vaatamas etendust
„Hukkamõistu koor“
7.-8. Märts- Eda ja Reinika Pääsusilma Lasteaias
koolitusel „Kiusamisest vaba lasteaed“
Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind 2013
13. märtsil külastas assessormeeskond meie
lasteaeda Hea õpekeskkonnaga lasteaed statuudi
raames.
26. märtsil käis Jaanika assessormeeskonnaga
haridusasutustel külas
27. märtsil käis Evelyn assessormeeskonnaga
haridusasutustel külas
21. ja 28. märtsil Reinika assessormeeskonnaga
haridusasutustel külas
11.-12. märtsil Katrin Tartus Mänguteraapiat
õppimas
8. ja 15. märtsil külastasime Lennusadamat.
14. märtsil käis Jaanika Mustamäe haridusasutuste
juhtide ümarlauas Mustamäe linnaosavalitsuses
18. märtsil käis Anne P. koolitusel Tallinna Ülikooli
Ped. Seminaris. Teemaks „Üliõpilase eneseanalüüsi
suunamine“
18.-24. märtsil Jaanika puhkusreisil Euroopat
vallutamas.
27. märtsil käis Reinika Õppealajuhatajate
ainesektsioonis.
28. märtsil Katrin Supervisiooni koolitusel
TEATER LASTEAIAS
22. märtsil külastas meid teater Trumm etendusega
„Suhkrukohvik“

kõrgemale kohale, osa süüakse ise, osa antakse
karjalaskepäeval ja künnipäeval kündjale, karjusele ja
karjale. Loitsude ja maagiliste toimingutega peletatakse
linde kogu suveks viljast ja marjadest eemale.
Maagilisi võtteid tarvitati ka kanade munema panemiseks,
eeskätt, et nad munadepühadeks palju muneksid. Neile
anti süüa ja "viheldi" seejuures vitsakese, ahjuluua või
vööotsaga, öeldes: "Loo mune! Loo mune!"
Tänapäeval korraldatakse sel päeval paiguti koolides
lindudepäevi, mille käigus pannakse üles pesakaste.
Kui sel päeval on ilm külm, on külma veel 40 päeva.
12. märts- Korjusepäev
On arvatud, et see on vana rahvakogunemise aeg, samuti
talihari ehk talve poolitaja, mille tähendus kandus hiljem
muudele kalendripäevadele.
17. märts- Alekseipäev
Õigeusupüha, mis on olnud mõnevõrra tuntud setudel.
Keedeti kiislat ja tehti kruupe. Hakati valmistuma
kevadeks.
17. märts- Patrikupäev
Püha Patricku päeva on eestlased hakanud tähistama
1980. aastatel linnades iiri muusika ja kultuuri
tõusulainega, hiljem ka seoses iiri pubide asutamisega.
Päeva tähistatakse muusika kuulamise ja õllejoomisega,
eelistatud on Iirimaa õlled. Õnn ootab ees neid, kes
kannavad ristikheinalehe kujutisega märke ja rohelist värvi
rõivaid - siis pole kaaskodanikel õigust neid näpistada.
17. märts- Käädipäev ehk ussiliikumise päev
Väga oluline oli käädripäeval usside ja putukate tõrjumine,
milleks tuli lõnga kerida (ussid on keras).
Ei tohtinud külvata, pesu pesta ega pead kammida.
Karu keerab end käpuli, putukatel ja ussidel tuleb elu
sisse, siga hakkab end ise toitma.
21. märts- Pendipäev
25. märts- Maarjapäev ehk paastumaarjapäev
Üks tähtsamaid kevadtalviseid pühi, mille juures on
olulisemad järgmised jooned ja nimetused: kevade
alguspäev, naistepüha, ebaõnne metsiku viimise jm
kommetega tõrjumine, kapsapüha, maagilise edu
meelitamise püha.
Naistepühasid on talvises ja kevadises rahvakalendris
mitmeid. Naistetöid siis ei tehtud, neist paljude suhtes
kehtisid töökeelud, mille rikkumine oleks tinginud
ebameeldivusi, soovimatute putukate ja loomade sigimist
ja tööde jätku kadumist. Maarjapäeva tunnuseks on olnud
punajoomise tava, mille tõttu saadi kogu aastaks õitsev
välimus ja puna põsile. See oli päev, mil abielunaised
pidutsesid ja käisid kõrtsis. Nagu kõigil naistepühadel, nii
pidid ka maarjapäeval naistepeole või selle lähedusse
sattunud mehed naistele välja tegema. 19. sajandil näiteks
tõmmati eksikombel naistepühale sattunud mehele tanu
pähe ja tõsteti ta üles, mille peale mehel tuli osta õlut ja
viina ning naisi kostitada. Vastassugupoole kimbutamine,
mängud, tembud, rituaalsed tantsud jm kuuluvad kõigi
naistepühade juurde. See püha toimis nagu sotsiaalne
ventiil, mis võimaldas raskest tööst ja igapäevarollist
puhata. On teateid, et sel päeval riietuti valgesse, kanti
valgeid rätikuid.

Huvitavaid tähtpäevi Märtsikuus
1.märts- Jevdokiapäev
Õigeusupüha, mis on olnud üsna vähetuntud isegi
Setumaal. Usumärter Jevdokia märtrisurma (ajavahemikus
u 160.-170) mälestuspäev.
Sagedamini
seostatakse
seda
päeva
lindude
saabumisega, neile visatakse toitu.
9. märts- Tsirgupäev
Rahvakalendris on see tõeline lindude päev. Öeldi, et
soojal maal pöörab nelikümmend lindu suu suve poole ja
pea päeva (päikese) poole, alustades rändamist meie
poole. Neile (või pühakutele) küpsetatakse paistekakud
('vatsk'), millest osa viiakse lindudele puuriidale või

Suur
tänu
lapsevanematele
„Muinasjututegelaste balli“ kostüümide eest
ja organisaatoritele suurepärase ürituse
korraldamise eest Vesiroosi nimepäeval.
Täname kõiki, kes aitasid korrastada meie
keldris metoodikatuba, tervisekeskust ja
pesuladu.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

