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MAI–JUUNI

KEVADEL ON NÄGU
H. Mänd
Kaasikul on kõrvad,
kuusikul on silmad.
Kuku! Hüüab kägu.
Kevadel on nägu.
Kevadel on keha,
lehviv juustereha,
tal on käed ja jalad,
uimed, kalasaba.
Kevad ujub sala,
teda silm ei taba,
ujub läbi õhu,
rohelise rohu.
ÕNNITLEME!
2. mai – KAI
3. mai – LAINE
5. mai – EVELYN
6. mai – SIRJE T.
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
30. mai – ULVI
8. juuni – ANNELI
9. juuni – HELI
9. juuni – ESTER
12. juuni – MARGA
20. juuni – JAANIKA
22. juuni – KATRIN R.
22. juuni - KAIE
MIDA KÕIKE MEIE SILMAD EI NÄE
Õpetaja Ivika kohtumine põdraga
Juhtub uskumatuid asju hommikul tööle tulles. Nimelt ühel
esmaspäeval tööle jalutades võttis poeg mul järsku
tugevamalt kui tavaliselt käest kinni. Oma mõtteid mõeldes
ei saanud ma algul arugi, mis toimub. Tõstes aga pead
nägin küll milles asi. Meie poole liikus kiire jooksuga üks
suur loom. Poeg jõudis vaid küsida, et emme, kes see on,
kas hobune? Kui mina juba ütlesin: „Appi, PÕDER!”
Uskumatu, ei osanud sel hetkel kuidagi reageeridagi.
Automaatselt surusin ennast ja poega vastu lasteaia aeda,
et metsaelanikule ilusasti teed anda. Oli see alles
koomiline ja omajagu hirmutav ka. Hirmutas just selle
põdra nägu kui ta meist möödudes meile otsa vaatas:
öökulli silmad ja vahutav suu.
Lapse emotsioonid olid suured. Sõna lausumata istus ta
hiljem rühmas laua
taha ja joonistas
pildi, kus peal tema,
mina ja oi üllatustsuure naerusuuga
põder.
Viisakas inimene
tervitab kõiki- nii,
et:” tere hommikust
sulle, põder”

2012.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. mai- võtsid Pokude ja
Konnakeste spordilapsed
võtsid osa üle- Eestilisest
lasteaedade spordipäevast
Audentese Spordikeskuses.
Programmis oli 4 võistlust,
lisaks kaptenite ja õpetajate
võistlus.
Osales 36 võistkonda, meie saavutasime tubli 15. koha.
Kuna võistlus toimus 15. korda, siis 15. koha omanikke
autasustati toredate särkidega.
2. mail käisid Pokud ja Rohutirtsud projekti „Õue
õppima” raames matk Pääsküla rappa
7.-11. mail toimusid värvikirevad, eriilmelised ja armsad
emadepäevapeod.

16. mail toimus meie
lasteaias projekti „Õue
õppima”
raames
ühisüritus Allika Lasteaia
lastega.
Nende
vastuvõtjateks
olid
Pokud ja Rohutirtsud.
Põneva
seiklusorienteerumise
käigus
tutvuti
meie
lasteaia territooriumil kasvavate puude ja taimedega.
Mängiti sõbralikke liikumismänge ja lauldi ühislaule.
23. mai. Peale 2 kuud esmaabi harjutamist pääsesid 3
Krõlli
rühma
last
(Aliise, Nora, Hugo
Felix) ja 3 Poku rühma
last (Lotte, Heinrich,
Tristan)
esmaabi
lõpuüritusele,
mis
toimus
Kultuurikeskuses Kaja.
Koos oli 13 lasteaia
tublid esmaabiandjad. Lauldi koos esmaabi hümni, iga
lasteaed sai näidata oma oskusi. Lapsed said tänutäheks
armsad esmaabi särgid ja muid kingitusi ning laste jaoks
kõige olulisema- medali. Kohapeal lõbustas lapsi kloun.
Lapsed olid õnnelikud, sest nad õppisid kõige tähtsamatkuidas olla hea inimene: märgata, hoolida, julgeda,
abistada, aidata, päästa, ja et kõik saab alguse meist
endast.

25. mail said lapsed teada nii mõndagi roomajate ja
sisalike elust. Põnev oli näha madusid nii lähedalt ja neid
ka kätte võtta.
26.mail tähistas Mustamäe Männi pargis suurejoonelise
rahvapeoga oma 50.ndat juubelit. Paljude esinejate seas
olid ka meie lasteaia
Naksitrallide
lapsed,
Vesiroosi
printsessi
muinasjutu etendusega.
Uhke
pidu
lõppes
ansambel
Karavani
püromuusika ja võimsa
ilutulestikuga.
4. juuni- PerepäevVesiroosi pere ühine
hooaja
lõpetamine.

Laulsime
ühislaule,
vaatasime
meie
ringide
esinemist. Kõikides rühmades
valmisid ühistööna värvikirevad maalid teemal „Elu on lill”
6. juuni- Vesiroosi ja
Liivaku
lasteaedade
traditsiooniline
spordivõistlus
meie
lasteaias. Jõudu katsuti
kolmel
alal:
pendelteatejooksus
olid
kiiremad Vesiroosi poisid ja
ka tüdrukud, sõbrajooksu võit aga läks Liivaku lastele,
maastikujooksus võitsid kõik.
12. juuni – Koerateraapia lastele. Armas koerake tegi
trikke
13. juuni- Prügihunt. Saime teada prügi sorteerimise
vajalikkusest.

Õppeaasta lõpetamised rühmades
22. mai. Krõlli rühma õpetajad, lapsed ja vanemad
Nõmme Seikluspargis pidamas õppeaasta lõpu ühisüritust.
Koos emme- issiga sai proovile panna turnimisrajal
tähelepanu, osavuse ja tasakaalu. Võeti kokku 2011/2012
õppeaasta. Oli lõbus õhtu ja kõik jäid üritusega väga
rahule.
Pardikeste rühm lõpetas õppeaasta toreda väljasõiduga
Kuristu loomaparki. Lapsed nägid vahvaid väikseid
koduloomi, said toita jäneseid ning kitsekesi. Suurt lusti
pakkus ka poniga sõitmine.
Suupärast leidus rikkalikult piknikulaualt.
Aitäh organiseerijatele ja kõigile osavõtjatele!
15. mai Konnakesed ja Rohutirtsud Jaaniojal, kus oli
lastele mõeldud tore muinasjutuprogramm.
5. mai- Mõmmid Sütiste parkmetsas piknikul

8. juunil tähistasid Naksitrallid hooaja lõppu Viimsi
Vabaõhumuuseumis. Saadi osa mereohutuse koolitusest.
Põnevust pakkus aardekirstu otsimine ning jõu- ja
osavusmäng
„tõeliste
mereröövlite”
juhendamisel.
Meenutati lasteaia-aastat, peeti piknikku, nauditi imeilusat
suveilma.
11. juuni käisid Tähetäpsid Kuristu miniloomaaias.
Vaatamata vihmasabinale olid lapsed rõõmsad ja
õnnelikud
14. juuni Mesimummide hooaja lõpetamine lasteaia õuel
koos lõbusa Triinuga.
PRAKTIKANDID
Tallinna Ped. Seminari I kursuse tudengid Paula ja Kristin
sõimepraktikal Lepatriinudes ja Mõmmides ja III kursuse
tudeng Riinu diplomieelsel praktikal.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi.
9.mail osalesid Jaanika, Evelyn, Reinika Tallinna
Haridusasutuste Kvaliteediauhinna 10.aasta konverentsil.
11.-13. mai- Katrin Roheliste rattamatkal Viljandimaal
13. mail käisime ühiselt Draamateatris vaatamas etendust
„Augustikuu”
14.mai- Jaanika osales Tallinna Haridusautuse Juhtide
Ühenduse aastakoosolekul Kelmiküla lasteaias
16.05 Jaanika osales Õpetajate Majas juhtide
nõupidamisel
16.mailasteaia
kriisimeeskonna
ja
töötervishoiumeeskonna nõupidamine
17.mai- uute vanemate infotund
29. mail käis õpetajate teatritrupp Rännaku lasteaias
mängimas etendust „Punamütsike”
28.mai
06.juuni
toimusid
arenguvestlused
pedagoogilisele personalile , mille viisid läbi Jaanika ja
Evelyn
31. mail 2012 toimus Lillepaviljonis õppeaasta lõpu
pidulik vastuvõtt, kus tunnustatakse Tallinna tublimaid
õppeasutuste juhte, õpetajaid ning haridusasutusi.

Aasta hoolekogu 2012-Tallinna Lasteaed Vesiroosi
hoolekogule Tänukiri toimiva koostöö eest
„Hästi juhitud lasteaed 2012“ ja 4000 EUR Tallinna
Lasteaed Vesiroos
5.-7. juuni- Iivi alushariduse juhtide kevadkonverentsil
„Positiivsed võimalused ja arukad lahendused” reisilaeval
Baltic Queen. Koolitajad Ülli Kukumägi, Veikko Täär, Kaili
Kits- Pylkko, Triinu Urgard
13. juuni Jaanika, Evelyn ja Reinika
Tallinna
Haridusasutuste Kvaliteediauhind 2012 assessorite
lõpetamisel Õpetajate Majas.
15. juuni õppeaasta lõpetamine Leesil

KOOSOLEKUD
2. mai Pedagoogiline nõupidamine
15. mail Hoolekogu koosolek- lõunasöök
14.juunil toimus selle õppeaasta viimane hoolekogu
koosviibimine hoolekogu esimehe Risto Tõnupärt´i
juures.
6. juuni Pedagoogiline nõupidamine

LAPSESUU
3 a Atko õpib emaga õhtul loomapere liikmeid.
Hommikul ärgates küsib ta ema käest:
„Kuidas nimetatakse sea isa?“
Ema jääb hetkeks mõttesse ja siis vastab Atko
:“Kulp, aga sea ema?“ ja vastab kohe ise:
„emas.“

PROJEKTID
 Juunis tegid Ivika, Niina ja Katrin kokkuvõtte projekti
Tallinna Lasteaed Vesiroos lapsed,
õpetajad ja lapsevanemad Õue Õppima jätkuprojektist.
 Nordplus õueõppealane koostööprojekt „The Earth is
moving, so are we…” kiideti heaks ja alates uuest
õppeaastast on meil uued koostööpartnerid Rootsi,
Islandi ja Leedu lasteaedadest.

MEILT JA MUJALT
 Emadepäevaks koorusid munadest välja meie
kuldnokapojad.
 12.mail avati Tallinna lennusadamas võimas ja
kaasaegne Meremuuseum. kus põnevust peaks
jätkuma nii suurtele kui väikestele.
 Enne Eurovisioni lauluvõistlust sai teoks ka
Euroopa
linnulauluvõistlus
„Birdeurovision
2012“, mille võitsid Islandi rüüt ja Eesti ööbik.
Rüüt sai enim hääli internetihääletusel, ööbikut
eelistasid Euroopa ornitoloogid. Osalejaid oli 21.
Võistluse korraldasid Eestimaa Looduse Fond ja
Eesti ornitoloogiaühing
 18.mail tähistati esmakordselt rahvusvahelist
taimede lummuse päeva, mille eesmärgiks on
panna inimesi mõtlema taimede tähtsuse üle.

Sääsk kardab sidrunilõhna
Sääsehammustuse leevendamiseks on paslikud ka
ravimtaimed. Võrumaa Metsamoori talu perenaine Irje
Karjus lausub, et kui looduses olles jääb silma näiteks
madar, teeleht, paiseleht, saialill või vereurmarohi, on
suurem häda seljatatud.
"Hõõruge värske taime lehest sõrmede vahel mahl välja
ja määrige või tupsutage kupladele," õpetab Metsamoor.
Tegelikult sobib sääsepunnide rahustamiseks enamik
taimi, mis pole mürgised.
Lihtne abinõu on ka sügelevad kohad kummeli- või
saialilleteega üle tupsutada. Selleks tuleb keeta veidi
kangem teetõmmis kui joomiseks kõlblik. Samas võib
neidsamu teesid ka lihtsalt juua. "Tee küll sissejooduna
nii hästi ei mõju, esmalt tuleb ikka nahk maha rahustada.
Kuid ka teejoomisel on rahustav toime," märgib
Metsamoor.
Ka soovitab ta, nagu arstidki, teepuuõli. Ning abi saab ka
sidruniviiluga kiheleva koha tupsutamisest. "Sääsed ei
talu sidrunilõhna!" kinnitab Metsamoor.
Valmis võib segada ka saialilletinktuuri: "Pange
saialilleõisi või -lehti viinaga pooleks, hoidke nädal aega
toatemperatuuril ja ongi sääsekupuvastane vahend
valmis," õpetab ta.

Direktor Jaanika tänusõnad:
ILM
Kuu algus oli võrdlemisi soe, kuid siis läks vihmaseks
ja tuuliseks. Kuu keskel jälle soojem, temperatuurid
ulatusid kohati isegi 25 kraadini.
Viimasel nädalal taas külm tuul, vihm ja rahe.
Soojakraadid kadusid ja kohati oli isegi öökülmaohtu.
Ei taha see mõnus suvi kohe kuidagi tulla….
Juunikuu algas vihma ja rahesajuga ja külma tuulega.
Temperatuurid olid ainult 6-7 kraadi.
Loodame, et see suvi ikka ükskord tuleb!

Armsad sõbrad!
Jälle on läbi meie aasta. Oleme olnud kõik väga tublid.
Meie juubeliaasta deviisi all „Elu on lill“ on möödas ja sai
tunnustuse Parim Personaliprojekt 2011.
Meie lasteaia ja hoolekogu ja lastevanemate koostööd on
märgatud linna tasandil, mille eest sai hoolekogu tunnustuse
„Aasta hoolekogu 2012! „Toimiva koostöö eest lasteaiaga.
Lisaks tunnustati meie lasteaeda Kvaliteediauhind 2012 raames
Tunnustusega „Hästi juhitud lasteaed 2012“ tiitliga, millega
kaasnes 4000 EUR.
Ma arvan, et need tunnustused meie lasteaiale on ilusaks
lõpetuseks sellele õppeaastale!
Hea juhi teeb hea meeskond!
Soovin teile kõigile ilusat suve ja jätkuvalt rõõmsat koostööd
sügisel!
„Üksi hea süüa, kahekesi hea magada, hulgeli hea tööd
teha!” Eesti vanasõna

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

LÕPETAJAD 2012
41. LEND

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

Konnakesed
ANDRESSON,HENRY-MARK
HAAB,JANNE MARIS
HAIN,MARI-LIIS
HAIN,MIHKEL
KÄIT,KRISTOFER
LAAS,ERIK
LATT,HUGO
LUMI,KEITI ELISE
MATS,LENNE
MEIGAS,EVA CHRISTINE
MÄNNAMAA,MANFRED
MÄNNISALU,KATARIINA
PÄRT,ANNE-MARI
ROSENROTH,HOLGER
SAKS,IIRIS
TAMM,KAROLIINA
TAMM,PÄIKE TRIINU
TEDER,RICHARD
TEEDLA,ELISABETH
VAGENSTEIN,RALF HENRIK

Pokud
AASA,KARDO
BRONZOV,MONA
KALLAS,STEN MARCUS
KANNE,CHRISTJAN
KRANICH,KAISA
KÄGO,MARTEN
LARIONOV,ROBIN
LÕBU,KAISA
MAIVEL,RASMUS
MUUGA,MARION
NURK,KARL OSKAR
ORUSAAR,AADRIAN
PALMISTE,ELISABET
SALUMETS,BIANKA
ZINK,KAIRO
TAMMISTE,HEINRICH
TENNASILM,TRISTAN THOR
TJURLIK,MARK
TRAKSMANN,ALEKSANDER
TRAKSMANN,PEETER
TULK,GRETE-LIISA
TÕNUPÄRT,LOTTE
VALGEVÄLI,ITI- NELLE

