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KÕIGE ILUSAM
L. Tungal

LASTE TOREDAID TEGEMISI
5.-14. mai- Emadepäevapeod. Südamlikud näidendeid,
kontserdid ja tordisöömised.

Oma ema lapse silmas
kõige targem on, ja parem.
Temast kenamat maailmas
pole praegu, polnud varem.
Mis on ilusaimad lilled?
See on ammu teada asi:
kauneimad on lilled, mille
emale toob lapse käsi!

ÕNNITLEME!
2. mai – KAI
3. mai – LAINE
5. mai – EVELYN
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
ILM
Maikuu keskmised temperatuurid olid 8-11 kraadi.
Esimesel poolel esines ka mitmeid öökülmi.Pooled
päevad
vihmased
ja
tuulised,päikest
tagasihoidlikult.Mõned soojemad päevad olid peale
20ndat maid.
Mai-õitekuu...
Vaatamata jahedale ilmale pakkusid meile lasteaias
lummavat silmailu imeilusas õiterüüs jaapani
kirss,forsüütia ja Niina poolt hoolitsetud külluslik
lillepeenar.
Juunikuu algus tavapärasest jahedam,ööd külmad ja
kimbutavad ikka tugevad tuuled. Juuni keskel olid
siiski ka mõned päevad üle 20ne kraadi ,aga ööd ikka
jahedad ja merevesi ei taha kuidagi soojaks minna.Küll
on aga võimalus mõningatel siseveekogudel juba
suplusmõnusid nautida.
Jääme lootma,et see suvesoe lõpuks ka kohale
jõuab...

14. mail osales Mõmmide rühm Delfiini Lasteaia kutsel
jooksukrossil Sütiste parkmetsas. Osales 10 lasteaeda.
Vesiroosi lapsed hoidsid lippu kõrgel ja võitsid karika!
Poistest saavutasid I koha Aironas, II koha Harris Mattias
ja III koha Karl. Tüdrukutest saavutas II koha Simone.
Super!!!
Mai II ja III nädalal toimus ilma trotsides kogu lasteaia
spordinädal. Kõik lapsed said jõudu katsuda 4 erineval
alal. Osavõtt oli hea. Kõik võistlesid vastavalt võimetele.
20. mail Tähetäpside lõpupidu
22. mail Mesimummide lõpupidu
31. mai- Võimlemispidu Velotrekil. Seal esinesid
Lepatriinu rühma lapsed õpetajate Annika ja Ivika
juhendamisel kavaga „Jänesed“

Lepatriinud
lõpetasid
oma
lasteaia-aasta aktiivselt. Nimelt
käisid nad lastega matkamas
Glehni lossi juures. Vanemate
poolt kaasa leivakott, laste poolt
kaasa hea tuju ja õpetajate poolt
kaasa lõbus seltskond ning
terane silm. Koos jalutati ümber
lossi, roniti kivikujude otsas,
korjati esimesi piibelehti. Matka
juures kõige kõige oli muidugi
ühine piknik, söödi ise ja jagati
sõbraga...
1. juunil tähistasid Krõlli rühma lapsed õppeaasta lõppu
piknikuga Sütiste metsas,
See oli nende esimene õppekäik väljaspool lasteaeda.
Peale hommikusööki ja väikest mängu pandi kõigile 15
väikesele ja 3 suurele krõllile vestid selga ja asuti teele.
Kõik said ilusti sõbra käest kinni hoides rivis kõndimisega
hakkama (seda olid nad natuke ümber lasteaia
kõndimisega harjutanud ka) ja jõutigi kohale.
Metsas mängiti mänge, joosti ja korjati võililli. Hiljem
maiustati kaasavõetud puuviljade ja muu paremaga :)
Natuke veel jooksmist ja mängu ja algas tagasitee
lasteaeda.
Lapsed olid väga rahul ja õnnelikud, õetajad ka!
1.juunil tähistasime lastekaitsepäeva jäätisesöömisega
lasteaias. Kohale tuli „jäätiseauto“ ja avatud olid
jäätiseputkad.

Pardikesed pidasid oma hooaja lõpetamist Kuristu
loomapargis kus vaadati loomi ja peeti piknikku.
Konnakeste lõpupidu toimus Nõmme Seikluspargis- roniti
puude otsas ja maiustati hea- paremaga.
Naksitrallide lõpupidu toimus lasteaia hoovis. Neid käisid
lõbustamas võlur ja Jänku- Juss.
10.juunil toimus lastele õppeaasta lõpetamine. Laulsime
koos laule, mida aasta jooksul olime õppinud, vaatasime
Lepatriinu- jänkude võimlemispeol esitatud kava ja
õpetajate tantsu. Pidasime piknikku, süües viinereid ja
salatit.

Meilt ja mujalt
Mais tähistas om 70. Sünnipäeva PIPI
PIKKSUKK, kes oma vempude, tempude,
hoolivuse ja armastusega juba mitmeid
põlvkondi on rõõmustanud.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
4.maiJaanika
osales
Talinna
Haridusasutuse
kvaliteediauhinna juhtassessorite seminaril Haridusametis
5. mail kuulutasime välja riigihanke „Toitlustusteenuse
osutamine Tallinna Lasteaias Vesiroos“
7.-8.mai- Jaanika osales Tallinna lasteaia juhtide
õppeseminaril „Hiiumaa lasteaiad ja nende õppekorraldus“
8. mail käisid õpetaja Iivi tööga tutvumas Tallinna Ülikooli
rahvusvahelisest konverentsist osavõtjad.
13.mai- Jaanika Õpetajate Majas lasteasutuste direktorite
nõupidamisel
14.-15.mail käisid Jaanika ja Evelyn Tallinna
alushariduse juhtide koostööseminaril "Rahvakultuuri ja traditsioonide kasutamine koolieelse lasteasutuse õppening kasvatustegevuses" Kagu-Eestis
21.mail osales Jaanika INNOVE koolitusel „Avaliku teabe
olemus, mõisted, põhimõtted ja avalikustamise viisid“
29.-31.mai:
Lasteaia
õpetajate
ja
laste
võimelmisrühmad osalevad Pirita Spordikeskuses
Tallinna XVII Võimlemispeol "MÄNG", mille pealavastajaks
on Eliisa Sokk- meie lasteaia vilistlane Tähetäpside
rühmast .
3-5. juunil käis Jaanika Haridusjuhtide Kevadkonverentsil
10. juunil toimus personali õppeaasta lõpetamine õpetaja
Marika poja imekaunis suvekodus.
11.-12.juunil osaleb Jaanika Eesti Alushariduse juhtide
Ühenduse Seminaril Taevaskojas.
Pardikeste rühma õpetajatel käisid koos vanematega
külas eelmise aasta vilistlased. Oli väga soe, südamlik ja
rõõmus kokkusaamine.
KOOLITUSED
6. ja 26. Mail käis Jelizaveta koolitusel Tartu Ülikoolis„Erivajadustega lapse arengu toetamine lasteaias“
9. juunil käisid Annika ja Ivika koolitusel Rannamõisa
Lasteaias „Otsi Otti juhendajale“
KOOSOLEKUD
6. mail Ped. Nõupidamine
26.mail Hoolekogu koosolek:
Otsused toidutasu tõus ja toitlustusteenusele üleminek.
Rühma laste arvude ja kodukorra kinnitamine.
27. mail Ped. Nõupidamine
8. juunil toimus infotund uutele lapsevanematele
TEATER LASTEAIAS
15. mail külastes meid teater Rõõmulill etendusega
„Ettevaatust, sebra!“

12. juunil käisid Mesimummi lapsed matkal Aegviidu
matkarajal.
19. juunil esinesid Mesimummi lapsed Tallinna Ülikooli
Ped. Seminari lõpuaktusel.

TUNNUSTUS LASTEAIALE!
28. mail käis Jaanika Tallinna Haridusamet õppeaasta
lõpetamise puhul Lillepaviljonis traditsioonilisel pidulikul
vastuvõtul pealinna haridusasutuste juhtidele kus
tunnustati tublimaid lasteasutusi. Meie võitsime konkursil
„Turvaline lasteaed 2015“ I koha. Sellega kaasnes ka
rahaline preemia 700 eurot





Täname Ivikat, kes taaskord suutis meie naised tantsima panna ja Ivikat ja Annikat, kes Lepatriinude rühma
lapsed tantsima õpetasid.
Täname Marikat, kes meile korraldas suurepärase vastuvõtu oma poja suvekodus!
Kiidame tublisid spordi- ja kultuuriinimesi. Sel õppeaastal tehti sporti kokku 1243,5 tundi ja külastati
kultuuriüritusi 269 korda.

MEIE SELLE AASTA LÕPETAJAD
TALLINNA LASTEAED VESIROOS 44. LEND

TÄHETÄPSID JA MÕMMID
ANETT- MARII
KARL
LAUREEN
TAMBET
NATALY
MARIA
RAGNIS
ELLI
KASPAR
LIDIA
ROBERT
LISANDRA
GREETE
KEILI
KAUR JOHAN
PIA SOFIA
SANDRA
NATALI MARII
HEDVIG
ROBIN
KÄSPER
HENDRIK
ANGELINA VERONICA
YASMIN

MESIMUMMID
HOLGER
RAUL MARKUS
KIUR
ANNIKA
ANNA
AMANDA
STEVEN GENNADI
KREGOR
RASMUS L.
ELLEN
IIRIS
LAUR
HANNA- LORE
MOONIKA
ROMILI
ANDREAS
RUUDI
JAN SEBASTIAN
KRISTOFER
HELI

ILUSAT KOOLITEED NEILE!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

