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MAI - JUUNI

SUUR LAPS
L. Tungal
Vanaema teeks meelsasti pai,
Aga lapselaps sellest ei hooliÜleeile nii suureks ta sai,
Et peagi peab minema kooli!
Muidu lapselaps tõesti on heaVanaema teeks meelsasti kalli,
Aga eks ta ju isegi tea,
Et suur lapselaps seda ei salli…
Sestap lapselaps kingiks nüüd sai
Vanaema käest mütsi ja salli:
Mütsi peideti pikk pehme pai,
Aga sallis on soe kalli- kalli.
ÕNNITLEME!
2. mai – KAI
3. mai – LAINE
5. mai – EVELYN
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
30. mai – ULVI
7. juuni – KERSTI
8. juuni – ANNELI
9. juuni – HELI
9. juuni – ESTER
12. juuni – MARGA
20. juuni – JAANIKA
22. juuni – KATRIN R.
22. juuni – KAIE
MUSTAMÄE ERIRÜHMADE I SPORTMÄNGUD
15.05.2013 toimusid Tallinna Lasteaias Vesiroos
mustamäe erirühmade I sportmängud.
Koos Vesiroosi lasteaia sobitusrühmaga lustisid veel
Männikäbi, Sõbrakese, Rõõmupesa ja Õunakese
lasteaia lapsed.
Mängud algasid Vesiroosi lasteaia direktori Jaanika
Raudseppa tervituse ja ühislaulmisega.
Kõik rühmad said vastavalt valitud värvile nn
orienteerumiskaardi. Lapsed läbisid 5 kontrollpunkti,
kus sooritati erinevaid sportlikke tegevusi.
Lastega koos sportis ka ürituse maskott –Tiiger. Igast
läbitud punktist saadi tükike puslest, millest tuli kokku
panna lille pilt- mängude sümbol.
Mängud lõppesid vahvate langevarjumängudega.
Lapsed kosutasid end AS
Selveri
poolt
sponsoreeritud mahlaga ja
said kingituseks Selveri
värviraamatud.
Toredat
üritust
jäid
meenutama
tänukiri
ja
vahva karikas.
Laste särasilmi vaadates
võiks
neid
erirühmade
kokkusaamisi olla veelgi.

2013.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
3.mai
toimus
Naerulindude
liikluspäev
ja
muinasjutuhommik. Sõit ja käitumine bussis, trollis,
tänaval, Männi pargis mänguväljakul. Edasi mindi
Kultuurikeskusesse "Kaja" kus toimus muinasjutuhommik
ja mängud ning joonistamine "Eesti rahva ennemuistsed
jutud" järgi.
3. mail toimus Audentese Spordiklubis üle-eestiline
lasteaedade
spordivõistlus.
Meie
lasteaeda esindasid Nele, Kaisa Lotte,
Emma Helena, Eliise, Harald ja Mattias
Rohutirtsudest ja Britten, Karolin,
Aron, Siim S., Theodor ja Siim K.
Naksitrallidest. Üldse oli võistkondi
kokku 36. Meie lapsed olid õpetaja Anne
käe alla väga palju harjutanud jooksu,
hüppeid, teatevõistlusi
igasugustes
kombinatsioonidesselle
võistluse
omapära on just see,
et
kombineeritud
teatevõistluse
sisu
saab teatavaks alles
kohapeal.
Esimeses
teatevõistluses saavutasid meie lapsed I koha, köieveos III
koha, tüdrukute teatevõistluses olid meie lapsed 16-ndad
ja teises võistkonna teatevõistluses 30- ndad. Kokkuvõttes
X koht. Supertublid lapsed!!!
7.-15. Mai- Emadepäevapeod
10. mail käisid Tähetäpsid õppekäigul linnamuuseumis
Miia- Milla- Manda.
14.-22. mail oli lasteaias õpetaja Anne juhendamisel
spordinädal. Selle raames võrdlesid kõik 7 vanemat rühma
oma oskusi kaugushüppes, 30 m. jooksus ja palliviskes.
22. mai- Rohutirtsude lõpupidu
24. mai- Naksitrallide lõpupidu
4. juunil- Eesti lipu päeval toimus lastele selle hooaja
lõpetamise pidu. Vaadati Naksitrallide rahvatantsu, Krõllide
ja õpetajate võimlemiskava. Laulsime ja mängisime koos.
ÕPPEAASTA LÕPETAMISED RÜHMADES
20. mail toimus Naksitrallide rühma lastel väljasõit
Jaanioja käsitöötallu, kus lapsi tervitas perenaine Janika.
Lapsed juhatati võlutud metsa võlulaegast otsima. Teel
kohtasid lapsed haldjaid, kes andsid neile erinevaid
ülesandeid ja juhatasid võlulaekani. Laegas leitud,
meisterdasid tulevased rüütlid ja printsessid endale
kroonid ja võlukepid ning turvised ja noad. Edasi mindi
„garderoobi“ 100 kleidi hulgast endale kauneimat valima
ning rüütlid said selga rüütlirüüd ja keebid. Kõikide
printsesside ja rüütlite
hulgast valiti kuningas ja
kuninganna- Theodor ja Emily.
27. mail käisid Mesimummi rühma lapsed ja
lapsevanemad õppeaastat lõpetamas Kuristu loomapargis.
27.mail toimus Krõlli rühma ühisüritus ja aastakokkuvõte
Nõmme Seikluspargis. Lapsed said emmede ja isside

juhendamisel ronida ja pärast peeti pikniku. Samal ajal kui
õpetajad
ja
lapsevanemad
vestelda
möödunud
õppeaastast, siis lapsed mängisid koos mereröövliga.
Lepatriinu lapsed ja lapsevanemad pidasid pikniku Männi
pargis
Konnakesed käisid Hannahi kodus, Tähetäpsid aga
matkasid läbi Sütiste metsa Kauri koju.
Mõmmid pidasid pikniku Sütiste metsas ja Pardikesed
käisid loomaaias.
Terve maikuu toimusid
võimlemispeo proovid nii
lasteaias kui ka kaks korda
Velotrekil.
13.mai
Õpetajate
võimlemisrühma ülevaatus
võimlemiskava autori Tiina
Aasmaa poolt.
Meile
õpetasid
kava
selgeks õpetajad Anneli ja Ivika.
1.juunil, lastekaitsepäeval toimus
Pirita
Spordikeskuses
Eest
Spordiselts
Kalevi
korraldatud
Tallinna XV Võimlemispidu „Oleme
kõik koos- võimlemise hoos!“. 600
esineja seas olid ka Krõlli rühma
lapsed kavaga „Rõõmurullid“ ja
Vesiroosi
õpetajate
võimlemisgrupp kavaga „Siruta ja
sära“. Lapsed ja õpetajad olid
tublid- pidasid palava päeva vastu,
esinemine tuli super hästi välja.
Meeldejääv
ja
tore
üritus.
Oleme kõik koos võimlemise hoos - YouTube
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
14. mai. Õpetaja Iivi näidistegevused üliõpilastele Tallinna
Ülikoolist.
8.mai Jaanika Kvaliteediauhind 2013 juhtassessorite
infokohtumisel Tallinna Haridusametis
15. mai- Evelyn Männi kohvikus õppealajuhatajate
kokkusaamisel
16.mai Evelyn Lasteaiajuhtide nõupidamisel Õpetajate
majas
18.mai - meie naiskond maijooksul

12. juunil tähistas „võimlemiskavatiim“ edukat
spordiaastat Männi kohvikus.
14.
Juuni
Jaanika
Tallinna
Haridusasutuste
Kvaliteediauhinna assessorite lõpuseminaril
TEATER LASTEAIAS
17. mail- Teater Sõber etendusega „Koht päikese all“
TUNNUSTUSED LASTEAIALE
30. mail 2013 toimus Lillepaviljonis traditsiooniline
õppeaasta lõpu pidulik vastuvõtt Tallinna haridusasutuste
juhtidele
Tunnustused:
 Keskkonnasõbralik lasteaed 2013 preemiaks 500
€ ja roll-up
 eduka
esinemise
eest
konkursil
Hea
õpikeskkonnaga lasteaed 2013- auhinnaks on
500 eurot.
KOOLITUSED
8.mai Sisekoolitus:
 Katrin „Mänguteraapia“
 Eda „kiusamisest vaba lasteaed“
13.- 14. mai- Katrin mänguteraapia koolitusel
14. juuni- Janne ja Iivi muusikaõpetajate koolitusel Meero
Muusik huvikoolis
17.-18. mai- Katrin mänguteraapia koolitusel
KOOSOLEKUD
2. mai Ped. nõupidamine
27. mai hoolekogu lõuna.
28. mai- infotund uutele lapsevanematele
29. mai- Ped nõupidamine ja õpetajate abide infotund
17.juuni Hoolekogu väljasõidukoosolek.

Arhimedese Sihtasutuse kaudu taotlesime sel õppeaastal
assistenti Euroopast. Rahvusvahelise konsultatsiooniringi
tulemusena on meie lasteaiale leitud praktikant, kelleks on
Elitsa Mineva Bulgaariast. Uuest õppeaastast hakkab ta
meiega koos tööle.





20.maist-31.maini Jaanika ja Evelyni arenguvestlused
õpetajatega
29. mai- 3. Juuni Janne Kammerkooriga Studium Vocale
koorikonkursil Austrias Linzi linnas.
3. juunil Kohtumine Logistikapataljoni kaplani Mihkel
Maisveega. Tehti kokkuvõte selle aasta projektist ja arutati
edasist koostööd.
4.-6.juuni Jaanika Lasteaiajuhtide kevadkonverentsil
„Enesemotiveerimise kunst“ Rootsis.
6. juuni- Hooaja lõpetamine ja kunstikoolitus lasteaia
personalile Viikingite külas.

Täname kõiki Krõlli rühma lapsevanemaid, kes olid
lastele ja õpetajatele abiks võimlemispeol. Teie
toetus ja abi oli meile väga oluline.
Lasteaia juhtkond tänab hoolekogu õppeaasta
jooksul tehtud töö ja toetuse eest.
Täname Reinikat meiega veedetud aastate eest ja
soovime talle edu karjääriredelil ja mõnusat uut
lasteaiakollektiivi keda juhtida.
Vesiroosi
personali
tänusõnad
kõikidele
vanematele koostöö eest sellel õppeaastal.
Puhake suvel ja nautige aega oma peredega.
Loodame, et pisiremondid lasteaias ja suuremad
tegemised õuealal muudavad meie järgmised
õppeaastad veelgi turvalisemaks ja huvitavamaks.
Taaskohtumiseni
vanade
sõpradega
juba
5.augustil ja uute väikeste sõpradega 12.augustil!

LÕPETAJAD 2013
42. 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…

NAKSITRALLID

ROHUTIRTSUD

SIIM KAASIK
KAROLIN KASK
ARON KIRT
IAN KRISTIAN LAANEMAA
MARTHA-LY LILLEORG
MARI MAURER
LIGRETE MERTENS
ANNALIISA NIIDAS
BERIT PIKNER
JANA POTšTARJOVA
ELIIS PÄRTNA
KALEV MATTIAS RAUSSI
CHRISTOFFER REINTAM
SIMONA MARIA REISCHL
KARL ROOMETS
BRITTEN REMMELKOOR
LIISI, RÜÜSAK
SIIM STRANDSON
EMILY TEEMANT
LAURA TEOREIN
GRETE TIITMA
THEODOR TIITS
MIKK-HENDRIK VAIGO

MATTIAS AAS
LISETTE ABNER
ANNE-MARIE ALALOOGA
ANDREAS VALTER BARTELS
HENDRIK JOHANN BARTELS
HARALD ELLAM
KARL EGERT KOEMETS
RUTA KÄÄRST
KARL LIIVA
KERMO LUHILA
ERIK MARTIN
ELIISE NATKA
MARTA ARETE PALTSER
RASMUS POKS
KRISTOFER RAUK
NELE RAVELL
HENRI RUBEN
SANDER SAAGPAKK
KAISA LOTTE ZINK
LAURA ZINK
EMMA HELENA TOOMISTE
KRETLY VAIK
LY-MICHELLE VIIKANT

PARDIKESED

KRÕLLID

ANITA VAHTRA

ANETT SOOSAAR
KARL ERIC TUULIK

