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MÄRTS
Ellen Niit
Kes see sealt tuleb üle kohruse lume,
Karbus kuklas ja nina vesine?
Tulla annab, sest lumi kannab.
Kuni äkki- jalg vajub läbi plärts!
Vana tuttavat te ei tunne!
See on ju märts!
Ja juba, näe, lumest puhtaks
Saab päikese poolt ukseesine.
NAISTEPÄEV
Kuna igapäevaselt kannavad lasteaiaõpetajad tööl
olles tavaliselt mugavat sportlikku riietust, siis
kuulutasime naistepäeva puhul välja ilusa seeliku
päeva. Seelikuid kandsid nii tüdrukud kui ka kõik
töötajad. Lõuna ajal maiustasime Marika poolt
valmistatud
hõrgutiste ja SDP
poolt
meile
toodud kringliga.
Et oma seelikuid
demonstreerida,
siis
tantsisime
„Ilusa
seeliku
tantsu”.
Kõik
nägid kenad ja
naiselikud välja.
Oli vahva naiste oma päev!
ÕNNITLEME
1. märts- Ulvi G.
4. märts- Erika
9. märts- Eda
10. märts- Lidia
26. märts- Regina
28. märts- Teresa
28. märts- Hoolekogu esimees Andres
LAPSESUU
Eva- Lotta uhkustab: „Minul on Nokia!”
Anette: „Aga minul on Elisa!”
Liia- Lotte: „Kas te teate kuidas
suudeldakse?”
Tüdrukud „Meie ei tea.”
Liia- Lotte: „Aga mina tean. Sa pead
poisilt ümbert kinni võtma. Siis peab kätega üles- alla
tegema ja lõpuks põsele musi!”

2009.a.

LASTE TOREDAD TEGEMISED
4. märts- Naerulinnud ja Krõllid käisid Teatri- ja
Muusikamuuseumis ja vanalinnas jalutamas.
13. märtsil viis õpetaja Erika läbi väga toreda
emakeelepäevaüritus
e, mis oli sel aastal
pühendatud
Ellen
Niidule.
Armsaid
luuletuste lugejaid oli
alates
kõige
pisematest
kuni
õpetajateni välja.
Põhiliselt loeti Ellen
Niidu luuletusi. Erika
esitas aga hoopis
omaloomingulise päevakohase luuletuse. See päev oli ka
rahvariide päev. Kõik , kellel võimalik kandsid rahvariideid.
Aitäh kõigile kaasalööjatele ja kuulajatele.
14. märtsil- emakeelepäeval toimus Estonia Talveaias
etlemiskonkursi „Emakeelel ilus kõla” lõppvoor. Sinna
pääses esinema Mõmmide rühma Anete, kes luges Ellen
Niidu luuletust „Seebisööja”.
20. märts- kevade algus.
Sel puhul toimus meil
suurejooneline
ja
väga
värvikirev
„Looduse
ärkamise pidu”. Kõigepealt
äratasid päikesekiired üles
sügisel magama pandud
karumõmmid, siis lilled,
lepatriinud,
pokud
ja
mesimummid.
Päike
soojendas
ka
konnade
tiigivee, kuhu tõttasid ujuma
ka
pardikesed.
Lumememmed
saadeti
lumememmemaale,
ning
kuldnokad laulsid lõbusat
kevadlaulu.
Märtsikuu oli meil Tootsi peenra kuu. See tähendas, et
kõikides rühmades külvati lilleseemneid, maitsetaimede
seemneid, Naerulindudes pandi isegi kartul kasvama.
Taimede tärkamist oli lastel väga põnev jälgida.

ILM
Talvetaat ei taha kuidagi taganemismärke näidata.
Kimbutas lumesajuga ja öösiti oli kohati veel üle 10
kraadi külma. Aga ega ta kaua enam selle sooja ja
mõnusa päikese vastu ei saa… Kevad on käes ja
esimesed haprad lumikellukesedki on julgenud juba
oma nina maa seest välja pista.!

TEATER, TEATER!
6. märtsil külastas lasteaeda teater „Sõber” etendusega
„Sabad”
19. märtsil käis lasteaias Ervin Lillepea koos oma
sõpradega mängimas vahvat etendust „Aeg õpetab”.
25. märtsil- teatrikuu
lõpetuseks
tegid
õpetajad
Marika
juhendamisel
lastele
toreda
nukuetenduse
„Kes on kõige targem?”.
Käpiknukkudega
mängisid õpetajad Iivi,
Kaie, Niina ja Janne.
Etendus
pakkus
tegijatele palju lusti.
Suur- suur tänu autorile ja lavastajale õpetaja Marikale!
KÜLALISED LASTEAIAS
17. märts käisid TPedS kaugõppe I kursuse üliõpilased
meie lasteaia elu-oluga tutvumas. Meie tegemisi tutvustas
neile Janne.
18. märtsil saabusid kaugelt maalt külalised- Kuldnokad,
kes uurisid meie pesakasti olukorda. Esialgu pikemalt
peatume ei jäädud. Huvi on aga ikkagi olemas, nii et üsna
pea kolivad nad meie kase otsa elama.
KOOLITUSED
Toimus 2 sisekoolitust:
- 5. märtsil ülilõbus ja huvitav etiketikoolitus, mida
viis läbi etiketispetsialist Inno Joonas
- 23. märtsil käisime koolitusel Rakvere Spas.
9.- 10. märts- toimus Ulvil järjekordne moodul Moreno
Koolituskeskuses.
26.- 27. märtsil käis Ivika Noore õpetaja kutseaasta
järjekordsel moodulil
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
18. märts- Janne ja Iivi koos Kikase lasteaia
muusikaõpetaja Merikesega tegid kapelliproovi, et esineda
Kultuurikeskuses Kaja laste lauluvõistlusel.
18. märtsil saatsime lapsehoolduspuhkusele õpetaja Heli.
Tema asemel tuli tööle tagasi õpetaja Kairi.
27. -29. märtsil toimus teatrifestival Kanutiaia Kann. Selle
töös osales korraldajana meie Helle- Reet
27. märts- 3.apr. käis Marika puhkusereisil Tenerifel
23. märts- 5. aprill käis Katrin suusatamas
Holmenkollenis.
26.ja 30.märtsil külastas Jaanika assessorina
Kvaliteediauhinna konkursil osalevaid lasteaedu.
31.märts toimus Mustame piirkonna lastaia juhtide
nõupidamine TLN. Kadaka Lasteaias. Seal käis Jaanika
27.märtsil rääkis Jaanika Krõllide rühmas lastele projekti
„Miljon naeratust” partnermaast Itaaliast ja õpetas itaalia
keeles laulu „Santa Lucia”.
- Marga eestvedamisel käivad soovijad lõunapausi ajal
ühisel kepikõnnil. Igati tubli ettevõtmine!
- Teisipäeviti tantsivad õpetajad treener Annely
juhendamisel rahvatantsu ja teevad aeroobikat.
PRAKTIKANDID
Alates 23. märtsist on õpetajatel Evelynil ja Reinikal
Tähetäpside rühmast abiks praktikant Maire TPed
Seminarist.

KOOSOLEKUD
4. märtsil Ped. Nõupidamine
4. märtsil Hoolekogu koosolek
25. märtsil Ped. Nõupidamine
Koosolekud toimusid ka kvaliteeditiimil, Kevade alguse peo
tiimil ja Prügikarnevali tiimil.

♥

Heli tänab südamest armsaid töökaaslasi, kes
mind puhkusele saatmisel meeles pidasid ja
muidugi
hüper-supertänud
oma
rühma
fantastilistele lapsevanematele. Sellist puhkusele
saatmist ja nendepoolset tänuavaldust ning
üllatust poleks osanud küll oodata.
Kivi kotti ja julget meelt ka Kätlinile, Kairile ja
Teresale
♥ Janne tänab Marikat ülitoreda etenduse välja
mõtlemise organiseerimise eest!
♥ Kiidame õpetajaid vaevanägemise eest Kevade
alguse peo värviliseks muutmisel.
♥ Suur tänu Erikale Emakeelepäeva organiseerimise
eest
MUJALT EESTIST
 Ilmunud
on
uus,
armas
lasteraamat
„Loomabeebits” - Aabitsa moodi raamat kõige
pisematele.Luuletused on kirjutanud Leelo Tungal
ja pildid joonistas kunstnik Navitrolla.
 29. märtsil tähistas terve Eestimaa meie endise
presidendi Lennart Meri 80. sünnipäeva.
 Looduskaamera vahendusel on kõigil võimalus
jälgida merikotkapaari elu ja toimetusi. Vaata
www.looduskalender.ee

Imeline mumio ravib paljusid haigusi
Mägipalsami ehk mumioga on Idamaades juba 3000 aastat
ravitud peaaegu kõiki haigusi. Seda salapärast ainet, mis tuleb
lahustada allikavees, on nimetatud mägede higiks ja ka mägede
vahaks. Eesti inimene võib seda nüüd küsida apteekidest või
loodustoodete poest. Selle imelise loodusliku produkti uuringud
on kestnud pikka aega ja jätkuvad veel tänagi. Mumio on
keeruline orgaaniliste ja mineraalainete segu, mis lahustub vees.
Teda korjatakse kõrgmägede kivipragudest ja õõnsustest. Musta
värvi, ebameeldiva lõhnaga ja erilise maitsega mumio sarnaneb
välispidiselt pehme asfalditükiga, vesilahus lõhnab naturaalselt.
Mumio ei aegu kunagi. On teada, et mumio sisaldab pea 80
inimorganismile vajalikku komponenti. Küll on seal loodusliku
päritoluga antibiootikume, peaaegu 30 keemilist elementi
(kaltsium, kaalium, magneesium, fosfor, raud, tsink, räni jt),
organismile eriti olulisi aminohappeid, rasvu, vitamiine (B1, B12,
B6 jt), ensüüme, hormoone, eeterlikke õlisid ja veel palju muudki.
Meile saabub mumio müügiks kilesse pakendatuna pigitaolisena
ja ka pulbrina (pressitud tablettideks). Mumio on vajalik eeskätt
organismi tugevdajana ja toniseerijana. Mumio mõjub hästi
maksale ja on eriti tunnustatud luumurdude paranemise
kiirendajana. Mumiol on väga tugev antibakteriaalne toime, sobib
seetõttu külmetushaiguste puhul sissevõtmiseks. Oluline on
mumiot kasutada ka nüüd kevade saabudes, kus meie organism
on nõrgenenud, et mitte haigestuda viirushaigustesse. Kurguvalu,
nohu, nahaprobleemide, organismi turgutamise korral on see
ravim imeline.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

