N R 47 M A I – J U U N I
MAI
Ilmar Trull
TULI MAI, TEGI PAI
KUST SEE MAI KÜLL SIIA SAI?
TULI TALVEST JOOKSUJALU
PIKKA TALVE MAI EI TALU
ÜTLEMA PEAB SEDA, ET
MAI TÕI MAALE KEVADET.
TULI MAI, OLI MAI.
KUS SEE MAI NÜÜD JÄRSKU SAI?
KUI SEE PEAKS SIND HUVITAMAMAI LÄKS MAALE SUVITAMA.

ÕNNITLEME!
3. mai – LINDA
4. mai – TRIIN
5. mai – EVELYN A.
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
18. mai – HELLE
30. mai – ULVI M.
7. juuni – ANNELY M.
8. juuni – ANNELI L.
9. juuni – HELI
9. juuni – ESTER – 55
12. juuni – MARGA – 60!
20. juuni – JAANIKA
22. juuni – KATRIN
22. juuni – HELMI – 75!
24. juuni – LIINA
PALJU ÕNNE ÕPETAJA HELILE, KELLEL SÜNDIS
13. JUUNIL PISIPOEG JARON
LAPSESUU
Ema ja pooleteiseaastane Maarika
vaatavad fotoalbumit. Pildil on
pääsukesed
traadil.
"Mida linnud teevad?" küsib ema.
"Kuivavad
nööri
peal."
"Mida te mängite, lapsed?" küsib ema.
"Arste."
"Ja
miks
Mikk
istub
kapi
otsas?"
"Me saatsime ta mägedesse sanatooriumi."
ILM
Mai algus oli soe ja kuiv- kohati kuni 20 kraadi.
Toomingate õitsemise ajal jahe. 19. mail
Rakvere kandis suur rahesadu. Metsades suur
tuleoht.
Juuni algas suurte vihmasadudega. Õhk jahe ja
tuuline.
Suvesoojus algas koos suve saabumisega ja
loodame, et see nii ka jääb.

2009.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4.- 12. mail toimusid emadepäevapeod rühmades. Sel
aastal otsustasid 4 rühma olla emmedega hoopis
hommikul koos. Mõmmide,
Pardikeste, Konnakeste ja
Pokude emmedele pakuti
hommikuputru
ja
peale
sööki
tulid
kõik
saali
mängima ja laulma.
Lapsed
olid
emmedele
kingituseks selgeks õppinud
mitmeid näidendeid: „Kevad
päkapikumaal” Lepatriinu lastelt, „ Kassid ja hiired”
Mesimummi lastelt, „Jussikese 7 sõpra” Tähetäpside
lastelt. Naerulindudel oli lustakas mängupidu koos
emadega ja Krõllidel suursugune muinasjuttude pidu.
11. mail käisid Krõllid ja Naerulinnud TSG staadioniga
tutvumas ja kooli võimlemistunnis osalemas.
13. mail oli Mesimummidel ja Mõmmidel tore võimalus
minna Liivaku lasteaeda vaatama nende laste etendust
„Pöial- Liisi”
15. mail külastas lapsi Kloun Axel
20. mail toimus meie Naerulindudel ja Krõllidel ühine
spordipäev Liivaku lasteaia lastega. Lapsed võistlesid
pendelteatejooksus
ja
sõbrajooksus.
Poiste

pendelteatejooksu võitsid Vesiroosi poisid ja tüdrukute
pendelteatejooksu Liivaku tüdrukud. Sõbrajooksu võitsid
Vesiroosi lapsed.
26. mail käisid Tähetäpsi lapsed tutvumas Sinilinnu
lasteaia ministaadioniga. See pakkus lastele väga suure
elamuse, paljud tahtsid sinna jäädagi.
27. mail oli terve lasteaia hoov täis politseinikke ja
politseiautosid. Külas oli ka Lõvi Leo. Lapsed said
uudistada politseiautode sisemust ja istuda mootorrataste
seljas. Neile näidati ka politseinike
töövahendeid.
29. mail toimusid lasteaia lõpupeod.
Saatsime kooliteele 41 last. Krõllide,
Naerulindude
ja
Pardikeste
lõpetajaid jäävad meenutama 3
viljapuud:
kirss
Naerulindudelt,
murel Pardikestelt ja pirn Krõllidelt.

Koolitused
4. mail osales Katrin kursusel „Mänguline kirjutamine
arvutil”
11.- 12. mai. Ulvi lõpetas 200 tunnise koolituse Moreno
koolituskeskuses „Laps ja õpetaja üksi ja koos”
22. mai- õpetaja Ivika lõpetas noore õpetaja kutseaasta
tugiprogrammi. Tema mentoriks oli õpetaja Niina
26.mai - Jaanika ja Helje käisid veebipõhise infohalduse
süsteemi EKIS koolitusel
27. mail toimus Kairil kursuse „ Õpetaja eneseanalüüs
professionaalse arengu eeldusena” II sessioon
10. juunil käisid Iivi ja Janne Tallinna Loomaaias
õuesõppepäeval
10. juuni viibis Jaanika koolitusel „Kasulikud õppetunnid
enesearendamise teel”
10.-12. juuni käis Tiina koolitusel „Nõustamisalane
tegevus koolieelses lasteasutuses”

2.
juuniMustamäe
lasteaedade III Laulupeoke.
Meie lasteaeda esindas
Tähetäpside rühm. Pidu
algas uhke rongkäiguga,
mis
kulges
Sütiste
kvartalisisesel
jalakäijate
teel.
Kontsert
kandis
seekord nime „Sõua laeva,
jõua laeva”.
4. juunil toimus meie
lasteaia suvine suurüritus„Vesiroosi
suvelaat”.
Kahjuks seekord ilmataat
meie tegemisi ei soosinud
ning
seetõttu
pidime
ürituse
läbi
viima
siseruumides. See aga

ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
laadamelu ei vähendanud.
Väga
värvika
tantsuprogrammi oli ette
valmistanud tantsuõpetaja
Annely kus osalesid nii
lapsed kui õpetajad. Toimus
õnneloos,
oli
palju
müügilette ja avatud oli ka
Pardikeste kohvik. Pidu
juhtisid vahvad Tipp ja Täpp
(e.
Kairi
ja
Rahel).
Seekordne laadapäev oli
pühendatud Eesti Lipu 125.
aastapäevale ja seetõttu läks osa laadatulust lasteaia
lipuväljaku rajamiseks.
12. juunil toimus Krõllidel ja Tähetäpsidel KIK-i projekti
raames õppepäev Tarsi talus.
17. juunil oli meie lastel suurepärane võimalus esineda
Tallinna Raekojas. Kuulajateks turistid Rootsist.
18. juuni- Jaanigrill lastele.

MEILT JA MUJALT
 Ilmunud on Eesti muinasjuttude kuldraamat 35
erinevalt muinasjutukirjutajalt
 Tallinnas avati maikuus lasteraamatute
illustraatori Ilon Wiklandi näitus.
 Pariisis tähistati suurejooneliselt Eiffeli torni
120. juubelit

Juuni algul sai tujukas
ja keevaline, kuid
kõigi poolt armastatud
Piilupart Donald 75.
aastaseks.

23. juunil- Võidupühal
kell
00.00,
avati
piduliku
tseremooniaga
Vabadussõja võidusammas Vabaduse väljakul
KOOSOLEKUD
27. mai- pedagoogiline nõupidamine
8. juuni- infokohtumine uutele lapsevanematele
17. juuni üldkoosolek- võtame kokku 2008- 2009
õppeaasta
17.juuni selle hooaja viimane hoolekogu koosolek, mis
toimud Helle- Reeda juures.

7. mai Trigoloogiapäev- soovijatel oli võimalik lasta uurida
oma juuste ja peanaha seisukorda
15.-20. mai Belfastis projekti „Miljon naeratust” viimane
kohtumine. Selles osalesid Jaanika, Rahel ja Janne
25.mai geenidoonorluse infotund
1. ja 5. juunil geenidoonoripäevad. Teaduse hüvanguks
loovutasid oma verd üle 20 meie töötaja või nende
sugulase.
2. juuni- Mustamäe Lasteaedade Laulupeokesel esinesid
Iivi ja Janne saateansambli koosseisus.
3.juuni- Haridusasutuste juhtide pidulik õppeaasta
lõpetamine Lillepaviljonis. Seal viibis Jaanika
Tunnustus eduka osalemise eest Kvaliteediauhinna
protsessis.
8.-15.juuni Janne ja Jaanika viisid läbi arenguvestlused
pedagoogilise personaliga.
12.juuni Jaanika ja Reinika Kvaliteediauhind 2009
assessorite vastuvõtul
18. juunil toimus hooaja lõpupidu Raasikul Maire juures.
19.juuni- TSG-s gümnaasiumi lõpuaktus. Lõpetajateks
meie lasteaias viimasena 2001 aastal lahkunud TSG
õpilased, kelle esimeseks õpetajaks oli Jaanika

Andrus ja Anu Ansipi soovitused säästuajaks
Peaministril ja ta abikaasal on nipid, kuidas ka
raskes olukorras hakkama saada:
- töökohal tuleb end näidata parimast küljest ning
kergekäeliselt ei maksa töökohta vahetada,
- enesetäiendamisega tuleb tegeleda kogu aeg,
mitte ei pea ootama, mil oled tööst ilma jäänud,
- valmis tuleb olla uuteks väljakutseteks,
ümberõpeteks ja siirdumiseks hoopis teise ametisse,
- tuleb märgata head enda ümber, olla optimistlik ja
rõõmus, sest masendusse langemisest ei ole kasu,
- lähedasi tuleb hoida, kui keegi perekonnast kaotab
töö, siis tuleks talle toeks olla, et ta lootust ei
kaotaks, - ei tasu oodata, et keegi pakub töökohta,
kus on suur palk ja ei mingit vastutust, ise tuleb olla
aktiivne tööotsija.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Lapsevanemaid vahvate kostüümide eest emadepäeva pidudel
Lõpurühmade lapsevanemaid lasteaiale kingitud viljapuude eest
Tänan kõiki, kes andsid oma panuse Comeniuse projekti õnnestumiseks 3 aasta jooksul. Eriti aga Evelyn A., Rahel,
Katrin, Anneli, Janne, Iivi, Kairi
Lõppes uusimmigrantide projekt „Naeratusega lasteaeda!” Tänan sind Katrin!
Kõiki töötajaid ja lapsevanemaid oma panuse eest laadapäeva kordaminekul
Mairet- töötajate hooaja lõpupeo organiseerimise ja toreda vastuvõtu eest!
Täname Hardi Ilissoni, Andrei Sokolovi, ja Rohutirtsude rühma lapsevanemaid Triinu ja Hillarit abi eest lasteaia
lipuväljaku rajamisel
Juunis lõpetas meie „raudvara” õpetaja Kaie oma kauaaegse pedagoogitöö. Vesiroosi lasteaias töötas ta 38 aastat!
Suur tänu talle!

Jälle on möödas üks värvikas õppeaasta. Täname Teid kõiki! Loodame, et kõige paremad ajad on
veel ees. Oleme alles tõusu alguses!
Puhake hästi ja kohtumiseni sügisel.
Jaanika ja Janne
Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike tarkust kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed väljalennupakul
ja teised alles läve hakul.
Ei iial tühjaks jää see õu.
Ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus…

LASTEAIA LÕPETAJAD 38. LEND:

PARDIKESED:
HÄNILANE, RISTO
KOPPEL, MAREK
POOLA, OTT
RIISMAN, MATTIAS
TAMMEKÄND, TRIIN
MESIMUMMID
ADOK, SANDER
RÄMMI, KAROLIINE
KRÕLLID

ANDRESSON, STEN-MARKUS
GRÜNTHAL, RENATE
ILVES, KIRKE
KAASIK, MIKK
KÕIV, MIKK OLIVER
LEETMAA, LISANDRA
PIKNER, KARL
RANNASTE, REIN JOHANNES
RUBEN, ELISA
SARV, ROBIN
SIBUL, PAULA KRISTIINA
TAMMISTE, HELLYN
TÕE, ANNABELL
VIIRA, KERT KRISTJAN

NAERULINNUD:
KITS, HELENA KÄTLIN
LEPIK, ADEELE
MANDER, HELENE
MÄTLIK, ELIS
PALITS, SIIM MIHKEL
PÕLDMA, MATTHIAS
RATASEP, HEIKI JUHAN
SAUEAUK, BRIGITTA
SILD, RIHO
TOMINGAS, KEVIN
TRUUMAA, JARON
TÜRKSON, SILVIA
VAIKMA, TRIINU-LIIS
VIIKMANN, MARKUS
VILGATS, ANETE MARIA
ÄÄREMAA, EERIK

ILUSAT KOOLITEED NEILE!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

