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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.

ÕNNITLEME!
4. märts- Erika
9. märts- Eda
27. märts- Hiis
28. märts- Teresa

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
13. märtsil tähistasime ühiselt Emakeelepäeva. Selle
päeva puhul lugesid lapsed saalis kauneid luuletusi.
19. märtsil käisid Mesimummid Nukuteatris vaatamas
etendust „Rapuntsel“
20. märtsil käisid Tähetäpsid õppekäigul Kännukuke
raamatukogus.
24. märtsil toimus kevade algusele ja Vesiroosi
nimepäevale pühendatud
Muinasjututegelaste ball.
Lapsed ja õpetajad olid
riietatud
erinevateks
meelepärasteks
muinasjututegelasteks.
Vesiroosi
prints
oli
kaotanud oma printsessi
ja
läks
teda
muinasjuttudest otsima.
Märtsi alguses oli Rohutirtsude rühmas vahva näitus
„Vana aja asjad“.

Palju õnne Tammetõru lasteaiale, kes sai 10.märtsil
45 aastaseks!

ILM
Märts oli suhteliselt mõnusa ja kevadise ilmaga.
Päevased temperatuurid püsisid plusspoolele.
8. märts oli kõigi aegade (al. 1887.a.) kõige soojem.
Tallinnas mõõdeti 11,8 kraadi ja Tartus veidi vähem.
Väike soojalaine oli ka kuu keskpaigas ja see andis
lootust talveriietest vabanemiseks, aga kuu lõpus
sadas jälle lund ja lörtsi ning soe kevad laseb end ikka
veel oodata.
Silmailu pakkusid enneolematud virmalised ja 20.
Märtsil ka päikesevarjutus.

26. märtsil esitasid Mesimummid meie lasteaia lastele
oma etenduse „Vaeslaps ja talutüdruk“

27. märtsil näitasid Tähetäpsid oma etendust „12 kuud“
meie lasteaia lastele

31. märtsil toimus lastele hammaste kontroll.

MUSTAMÄE LASTEAEDADE VI TEATRIFESTIVAL
Teatrifestivali
raames
käisid
meie
lapsed
teistes
lasteaedades
etendusi vaatamas.
17.
märtsil
käisid
Tähetäpsi lapsed Delfiini
Lasteaias
vaatamas
etendust „Jussikese 7
sõpra“
19.
märtsil
käisid
Tähetäpsid
Kikase
Lasteaias
vaatamas
etendust „Päikese poole“
19. märtsil käisid Konnakesed, Pokud ja Naksitrallid
Liivaku Lasteaias, kus vaadati etendust „Siin ja sealpool
pilvepiiri“
26. märts- Poku lapsed Liivaku Lasteaias vaatamas
etendust „Kakukese seiklused muinasjutumaal“
30. märtsil tulid teiste lasteaedade lapsed vaatama meie
etendusi. Nendeks olid Mesimummi rühma „Vaeslaps ja
talutüdruk“ ning Tähetäpside „12 kuud“
31. märtsil toimus Mustamäe lasteaedade teatrifestivali
lõpetamine. Tehti kokkuvõtteid ja vaadati Vesiroosi
õpetajate Raheli, Kai, Erika, Ülle, Helena, Iivi, Eda ja
Jaanika poolt etendatud ja Janne lavastatud etendust
„Vaeslaps ja talutüdruk“. Lõpuüritusel tunnustati kõiki
esinejaid
tänukirjade ja lapsi sümboolse kleepsuga.
Mustamäe LOV poolt oli osalejate turgutuseks väike
meepurk
Teatrifestivalil osalesid 15 lasteaeda, mängiti 26 etendust,
kus osalesid 72 õpetajat-näitlejat-juhendajat ja 511 last
Heategevusfondi „Märka ja aita“ koguti ühiselt 576€
Täname kõiki osalejaid, kes aitasid kaasa festivali
õnnestumisele.

KOOLITUSED
3. märtsil toimus meie lasteaias tuletõrjekoolitus. Tegime
läbi evakuatsiooni ja proovisime tule kustutamist.
10. märts. Anne P. ja Helena osalesid Tallinna Männi
Lasteaias õpitoas teemal Erasmuse projektis osalemisel
saadud kogemuste ning matemaatika ja teaduse alaste
õppematerjalide tutvustamine.
10. ja 11. märtsil viis õpetaja abi Kai läbi
klaasikaunistamise koolituse
14. märtsil käisid Niina ja Jelisaveta koolitusel Tartus
„Tarkus tuleb tasapisi II“- erivajadusega laps lasteaias.
16. märtsil käis Jelizaveta TÜ Ped. Seminaris koolitusel
„Rasked kõnelused lapsevanemaga“
17. märts- Erika EHL strateegiakavandit tutvustaval
piirkondlikul koolituspäeval.
22.-23. Märtsil käis Liina eriõppe ainesektsiooni kevadisel
väljasõidul Riias

PRAKTIKANDID
Märtsis aprillis olid meil praktikal- Tähetäpside rühmas TÜ
Ped. Seminari üliõpilased Merje ja Janika, Pardikestes ja
Pokudes sobitusrühma praktikal TÜ Ped. Seminari
üliõpilased Piibe ja Hannele. Nende juhendajateks olid
õpetajad Marika ja Jelizaveta.

LAPSESUU
4 aastane Riivo ja isa rääkisid omavahel
tähtkujudest. Isa. „Vaata, poja, mina
olen Sõnn ja sina oled ka Sõnn.“
Riivo: „Kas me oleme siis kokku
sõnnikud?“

MEILT JA MUJALT

Euroopa 2015. aasta puuks
valitigi
Orissaare
jalgpalliväljakul kasvav 85
aastane tamm.

TEATER LASTEAIAS
27. märtsil külastas meid teater Sõber etendusega
„Okkaline lugu“

Lapsed olid hakkama saanud väikese pahandusega.
Õpetaja: Kes seda tegi?
5aastane Marko: Mina tunnistan kõik üles, et mina
seda ei teinud.




Jaanika tänab Vesiroosi abikäsi, kes aitasid
Mustamäe teatrifestivali lõpuüritust korraldada:
Evelyn, Janne, Iivi.
Janne tänab vahvaid näitlejaid trupist „Otse
põrgust“

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2. märtsil toimusid õpetaja Iivil lahtised tegevused
Tallinna Ülikooli tudengitele.
20.märtsil osalesid Jaanika ja Evelyn Tallinna
lasteasutuse juhtide seminaril Südalinna koolis
Märtsikuus alustasid meie tantsunaised uue tantsu
õppimist.
Sellega
minnakse
esinema
Tallinna
Võimlemispeole 31. mail.
KOOSOLEKUD
4. märtsil meie lasteaia kriisimeeskonna koosolek
16. märtsil Haridusasutuste Kvaliteediauhind raames
Jaanika meeskonna assessorite konsensuskoosolek
16. märts juhtkonna koosolek
17. märtsil Hoolekogu koosolek
25. märts- õpetajate abide info
25. märts Ped. Nõupidamine.

TATAR- TANGUDE KUNINGANNA
Toortatar on 21. sajandi ravimtaim – võrreldes teiste
kõrrelistega on selles enam B-grupi vitamiine,
asendamatuid aminohappeid ja mikroelemente. Kõige
rohkem on tatras rauda, vaske ja P-vitamiini. Tatravalgud
on hästi lahustuvad ja omastatavad, tatras sisalduvad
glükoos ja fruktoos annavad toitudele mõnusa maitse.
Tatar võib toitumisel täielikult asendada liha. Tatra
kasulike omaduste säilitamiseks pole vaja seda
toiduvalmistamisel kaua termiliselt töödelda.
Tatra tervendav toime suureneb, kui samal ajal juuasüüa ka värsket keefirit, hapupiima, naturaalset
kohupiima, C-vitamiini-rikkaid puuvilju, marju ja taimi.
OLGE TERVED!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

