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MÄRTS

KÜLL TA TULEB!
L. Tungal
Lumi mööda porist teed
metsa varju roomas.
Juba passipilte teeb
pääsuke nüüd Roomas.
Asju seal ei pakitalinnul on neid vähe.
Ainult ilma frakita
teele ta ei lähe.
Laulab selles frakis ta
apelsinisalus
Ja- kui külm ei takistapea ka eesti talus!

ÕNNITLEME
4. märts- Erika
9. märts- Eda
27. märts- Hiis
28. märts- Teresa

MUSTAMÄE LASTEAEDADE V TEATRIFESTIVAL
12. märts meie õpetajate etendus „Hambahaldja külaskäik“
TSG IV klassi õpilastele. Seda külastas ka Tallinna
Televisioon. Intervuu andsid õppealajuhataja Evelyn ja
muusikaõpetajad Iivi ja Janne
13. märtsil käisid Mesimummid Liivaku lasteaias vaatamas
etendust „Konn kes tahtis pääseda eurovisioonile“
26. märtsil andsid Tähetäpsid meie külalistele Liivaku ja
Allika lasteaiast etenduse “Lugu riietest kes ei tahtnud
selga minna“
27. märtsil Pardikeste etendus külalistele „Seiklus
Šokolaadilinnas“

ILM
Märtsi esimene pool oli väga soe. Talvetaat ei tahtnud
aga nii lihtsalt alla anda ja kevad algas paksu
lumesaju, külma tuule ja miinuskraadidega. Kuid
päikese vastu ikka ei saa ja mõne päevaga oli lumi
kadunud ning väikese ehmatuse läbi elanud
kevadlilled julgesid end jälle päikese poole sirutama
hakata.
Märtsi teises pooles märgati ka mitmeid lõunamaalt
tagasi jõudnud linnuliike.
Meie
lasteaia
kase
otsas
vilistas
esimene
kuldnokapaar 24. Märtsi hommikul.

2014.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. märtsil toimus lõpurühmade lastele koolitus „Targalt
internetis“
4. märtsil tähistasime vastlapäeva. Lund küll polnud , aga
lusti jätkus kõigile sellegipoolest. Veeretati mäest alla palle
mis sümboliseeris vastlaliugu. . Õues tehti ka erinevaid
võistlusmänge. Peale võistlusi krõbistati küüslauguleibu ja
joodi sooja teed.Vastlaliugu said teha kõik lapsed ka
spordisaalis tekkidega Samuti meisterdati vastlavurre ja
mängiti tubaseid vastlamänge. Loomulikult ei puudunud
menüüst ka traditsiooniline hernesupp ja vastlakuklid.
5. märtsil käisid Naerulinnu rühma lapsed Teatri- ja
Muusikamuuseumis.
10.-14. märtsini toimus lasteaia saalis Emakeelepäevale
pühendatud lemmikraamatu näitus. Kõikidest rühmadest
tõid lapsed teistele vaatamiseks oma kõige lemmikuma
raamatu. Nende raamatute seast valiti ka üldised
lemmikud. Tulemus oli selline:
1. koht- Haldjate võluöö
2. koht- Kuidas väike Mutt endale püksid sai
Saabastega kass
3. koht- Ilusad printsessilood
Kättemaksukontor. Fänniraamat
Kollide ülikool
Minu esimene entsüklopeedia
Autod 2
Lumekuninganna ja
igavene talv
Mikside raamat.
Samaaegselt
raamatunäitusega
said lapsed koos vanematega
kirjutada suurele stendile kõige
ilusama eestikeelse sõna. Neid
ilusaid sõnu on eesti keeles ikka
päris palju! Kõige ilusamad
nendest olid: EMA (15 korda),
ARMAS (13 korda), ILUS (7
korda)
18. märtsil toimus „Rahvaste ball“. Vesiroosi printsess ja
prints tähistasid kevade algust ja Vesiroosi nimepäeva
sellega, et kutsusid endale külalised laiast maailmast.
Külla olid tulnud türklased, ameeriklased, hiinlased,
prantslased, hispaanlased ja ugandalased. Saime teada nii
mõndagi toredat nende maade looduse, inimeste, ehitiste,
vaatamisväärsuste, muusika ja kommete kohta.

18. märtsil käisid Lepatriinu lapsed vaatamas Lindakivi
kultuurikeskuses tsirkuseetendust
19. märtsil toimus 5 vanemale rühmale hammaste
kontroll.
20. märtsil käisid Tähetäpsid, Mesimummid ja Krõllid
ekskursioonil Nukumuuseumis ja vaatamas Nukuteatri
etendust „Jussikese seitse sõpra“
24. märtsil tegid meie kõige väiksemad- Naksitrallid koos
õpetajate Raheli, Erika ja Jannega etenduse „Kakuke“.
Nendega koos mängisid kaasa ka Rohutirtsu rühma
lapsed. Peale etendust küpsetasid lapsed ise ka maitsvad
kakukesed.
25. märtsil käisid Tähetäpsi lapsed Elli, Anett Marii, Pia
Sofia, Keili, Tambet, Kaspar, Robin ja Kaur
koos
õpetaja Iiviga Tallinna Ülikooli Ped. Seminaris avamas
sinna loodud üliõpilaste lastele mõeldud mängutuba.
25. märtsil etendasid Tähetäpsid etenduse „Lugu riietest
kes ei tahtnud selga minna“ meie lasteaia lastele.
26. märtsil toimus meie lasteaia lastele Pardikeste
etendus „Seiklus Šokolaadilinnas“
27., 28., ja 31. märtsil toimus laste pildistamine
Meilt ja mujalt
 Praegu renoveerimisel olev kino „Kosmos“ sai 50.
aastaseks
 29.märtsil oli Tallinna Loomaaias jääkaru päev,kus
päeva naelaks oli väike ,armas jääkarutüdruk oma
emaga.Seni veel nimetu olnud pisike jääkaru sai
endale nimeks NORA.
 Nädalavhetusel toimus linnades linnuliikide
loendus.Kokku loendati üle 118ne liigi.Neist kõige
rohkem Haapsalus 79 ja Tallinnas 76 liiki.
Tallinna Ülikoolis oli laupäeval õpetajatele mingi
konverents ka,aga täpsemalt ei oska kirja panna.
 Toomas Hendrik Ilves saatis meile oma
portree
tänutäheks
Eesti
Vabariigi
sünnipäevaks saadetud kaardi eest.
Õpetajate tähtsad ja toredad tegemised
Jaanika osales Haridusameti arengukava komisjoni töös
1.märts
Jaanika
osales
Tallinna
Haridusameti
Kvaliteediauhind 2014 assessorite koolitusel
6.märtsil osales Jaanika Tallinna Lasteaed Sinilind 45.
juubelil
19. märts- Marika a/ü seminaril kus päevakorras jälle
palgad. Abilinnapea Kõlvarti lubadus oli, et vähemalt 10%
palgatõus tuleb alates 1. Septembrist ja seda ka
õpetajaabidel. Elame, näeme...
31. märtsil käis Liisa rahvusvahelisel konverentsil
„Lapsest lähtuv kasvatus ja tegevuskultuur“ Konverents
põhines Reggio Emilia pedagoogikale.

KOOSOLEKUD
3. märtsil Hoolekogu koosolek
5. Märtsil infotund
6. märtsil Raamatukogu tiimi koosolek
18. märts Tervisetiimi ja Arengumapi tiimi koosolek
26. märtsil Ped. Nõupidamine
24.märtsil Jaanika assessormeeskonna
konsensuskoosolek lasteaias






Jaanika tänab kõiki liikumisrühma „Vesiroosi
Veehaldjad“ liikmeid eesotsas Ivikaga tantsudele
pühendatud aja eest.
Tänan lasteaia nimepäevapeo „Rahvaste ball“
korraldajaid ja peol osalejaid suurepärase ürituse
eest
Tänan raamatunäituse korraldustiimi ja peresid
vahva näituse korraldamise eest.
Tänan lapsi ja õpetajaid Mustamäe 5.
Teatrifestivalil osalemise eest.

Kui olete tujust ära … kasutage filmiteraapiat
Manona Paris
Filmiteraapia on igaühele kättesaadav eneseabistamise
meetod, mis aitab ise oma probleemidega toime tulla –
suurema teadlikkuse ja emotsioonide juhtimise abil.
Filmiteraapia
puhul
fookus
liikub
probleemide
lahendamiselt lahenduste leidmisele.
Kinoteraapia uurija dr Jeremy Clyman rõhutab, et
kinoteraapia on vahest üks lihtsamaid eneseabivorme,
sest meil kõigil tuleb liiga sageli ette juhtumeid, mil me
vajaks natuke teraapiat: kas tööl jääb julgusest puudu,
suhtes on tagasilöögid või meelt varjutab mõni traagilise
sündmuse kurb vari. Juba ammu on psühholoogid
tõestanud, et enda meeleolu on võimalik parandada õige
muusikaga. Õige sisuga film või raamat saab sama asjaga
hakkama, leiab Clyman.
Kuidas filmid ikkagi tuju mõjutavad? “Tantristlikust
vaatepunktist on kõik ümbritsev energia. Seega ka filmid
kannavad seda endas, kuna loovad tugeva visuaalse jälje
meie meeltesse,” lausub Maimon. “Seetõttu suudavad
filmid vallandada teatud kohtades emotsionaalseid
päästikuid, mis omakorda loovad energiat. Kui filmi sõnum
on meile kasulik ja arvestab meie hingelist seisundit või
loob entusiasmi, saame sellest uut jõudu, et teha vajalikke
muudatusi – mõnikord isegi elu muutvaid otsuseid.”
LAPSESUU

PRAKTIKANDID
24. märts- 18 aprill: sobitusrühma praktikal on Tallinna
Ülikooli Ped. Seminari III kursuse tudengid Aveli ja Helerin.
Nende juhendajateks on õpetajad Ülle ja Marika
Rohutirtsude rühmas on praktikal Perekasvatuse Instituudi
lapsehoidjakoolitust läbiv Jelena. Teda juhendab õpetaja
Anne P.
TEATER LASTEAIAS
Meid külastas teater „Rõõmulill“ etendusega „Üks nõiduslik
lugu“
KOOLITUSED
3. märts. Liina ülelinnalise eripedagoogika ja logopeedia
sektsiooni õppe- ja teabepäeval Õpetajate majas. Teema
„foneetilise rütmika kasutamine logopeedilises praktikas“
3.- 4. märts Katrin mänguteraapia koolitusel.
11. märts. Sisekoolitus „Raudtee ületamisega seotud
riskid ja nende vältimise võimalused“

Ehitasin
täna
koos
lastega
lumememme. Palusin, et Jaron (4.a.)
otsiks lumememmele vitsa kätte.
Mille peale Jaron kõhklevalt küsis:
"Mis see on? Kas jääpurikas?"
Muigasin ja seletasin, et see on ju
puuoks:) Kuna see pani mind isekeskis itsitama, siis
uurisin ta käest, et mis sa arvad, miks lumememmele
on üldse vitsa kätte vaja? Ja no nüüd ta hätta ei
jäänud: "Eks ikka selle pärast, et ta saaks põrandat ja
terrassi pühkida!"

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

