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MÄRTS

Teatris ei või sülitada (L. Tungal)
Teatris ei või sülitada,
osalisi tülitada,
näppu ninna paigutada
ega valjult haigutada.
Teatris ei või puupsu teha,
nätsu jätta tooli taha,
pirukat ja pitsat süüa,
naabrit möödaminnes lüüa.
Teatris ei või jääda tuttu,
valjul häälel teha juttu,
jalgadega kolistada
ja mobiililt helistada.
SiiskiSiin võib sülitada,
Ükskõik, keda tülitada,
Näppu ninna paigutada,
Laial lõual haigutada,
Võib ka kõike seda teha,
Mida korrata ei tahaKuid vaid siis kui oled kavalLiigud näitlejana laval!
ÕNNITLEME!
4. märts- Erika
9. märts- Eda
27. märts- Hiis
28. märts- Teresa
EMAKEELEPÄEV LASTEAIAS
15. märtsil tähistasime emakeelepäeva Heljo Männile
pühendatud üritusega. Iga rühma lapsed lugesid oma
lemmikuid Heljo Männi luuletusi. Kõige sagedasemaks
luuletuseks
osutus
"Kodu"
ja
"Seitse
paid".
Luuletuste vahepeal arutasime, milline on ilus emakeel ja
millest üks luuletus koosneb. Kõikide Vesiroosi esituste
järgselt jäi kõlama südamlik sõnade paar "ilus emakeel".

2016.a.

VESIROOSI NIMEPÄEV JA KEVADE ALGUS.
22. märtsil tähistasime Vesiroosi nimepäeva ja kevade algust
suurejoonelise MEREPEOGA.
Lapsed olid kõik sini- valgetes riietes, nagu meri. Laeva kapten
(õp. Marika) ja madrused (õp. Annika ja Kai) „ehitasid” vahva
laeva, millega mindi kevadet otsima. Ka Vesiroosi printsess ja
prints pidid kaasa tulema, aga nemad olid juba ees ära läinud.
Seega mindi printsi ja printsessi jälgi ja õpetusi mööda
seilama. Kaasa lendas ka teejuht Kajakas (õp. Ülle)Laev
külastas Eesti saari- Aegnat, Hiiumaad, Saaremaad ja Kihnut.
Igal pool olid prints ja printsess laevarahvale jätnud kirja
ülesandega. See täidetud võis edasi sõita. Laeval toimus ka
tore disko. Kihnu saarel pidid õpetajad ennast Kihnu Virveks
kostümeerima ja Kaera – Jaani tantsima. Laev jäi ka suure
tormi kätte. Lõpuks, mandrile tagasi jõudes, kohtuti ka
Vesiroosi printsi ja printsessiga. Ka nemad meenutasid seda
retke- kevadekillukesi mida nad saartelt leidsid. Lõpuks saigi
ball alata ja koos tantsiti Ballitantsu.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
7.-11. märts- Tüdrukute nädal.
Tüdrukute nädala raames käisid
Naerulinnud lasteaia köögis koka
tööd uudistamas.
Segasime rühmas muffini taigna ning
kokatädi pani need ka ahju.
8. märtsil- naistepäeval olid kõik
naised ja tüdrukud ilusates kleitides
8. märtsil käis Konnakeste lastel külas teraapiakoer Fjodor.
17. märtsil käisid Konnakesed õppekäigul raamatukogus.

23. märtsil, Lihavõttepühade eel, käisid Rohutirtsud,
Mõmmid, Pokud ja Konnakesed õp. Anne juhendamisel
orienteerumas Sütiste parkmetsas. Toimus „Jänkukeste
metsaretk” Lapsed läbisid kaardi järgi 4 kontrollpunkti ja täitsid
ettenähtud ülesandeid. Igas punktis said lapsed ühe pusletüki,
millest lõpuks tuli välja muna. Retke lõpus otsiti ka suur muna
üles, kus sees oli kõikidele väike üllatus. Oli tore ja tervisele
kasulik retk.
Liikumisõpetaja
Anne
tähistas
emakeelepäeva
liisusalmide järgi võimlemisharjutuste sooritamisega.
Lastele oli see omapärane ja põnev kogemus ning sellega
saadi väga hästi hakkama. Ka liisusalmid jäid seetõttu
väga kiiresti meelde.
Rohutirtsude rühmas aga korraldati emakeelepäeva
raames näitus „Hea raamat”

Naerulindude rühmas tähistati
ülestõusmispühi
"Pikk-kõrva
otsimisega",
mängujäneste
kõrvade mõõtmise ja kõige
pikemate
kõrvade
väljaselgitamisega.
Lapsed tõid kodust kaasa oma
jänese ning korraldati "Pikkkõrva" näitus.
2. märtsil käisid Pokude rühma lapsed Energia
Avastuskeskuse planetaariumi etendusel „Päikesejänku

28.-30 märtsil toimus laste pildistamine
Märtsikuus õnnestus liikumisõpetaja Annel paljude
rühmadega käia matkal „Kevadet otsimas”. Lapsed leidsid
nii sipelgaid, lepatriinusid, kärbseid kui ka tärkavaid lilli.
Nähti oravaid ja kuulati linnulaulu. Eriti tublid olid oma
esimesel metsamatkal Mesimummi rühma lapsed, kellel
oli palju uudistamist. Seda kõike kaunistas päike, mis
säras juba mõnusalt ja soojendavalt.
Märtsikuus algas ka Mustamäe Lasteaedade 7.
Teatrifestival, millest teeb ajaleht kokkuvõtte Aprillikuu
numbris.
Meienäitlejate etendusi said Vesiroosi lapsed vaadata 28.31. märtsil.
Naksitrallid etendasid näidendit „Muti uued püksid” ja
Lepatriinud omaloomingulist etendust „Lugu sellest
kuidas vaeslaps oma õnne leidis”

Väikesed Mesimummidki proovisid kätt näitlejatena.
Nende etenduseks oli „10 kooki”. Neid käisid vaatamas
Tähetäpsid.
KOOSOLEKUD
2. märts- Ped nõupidamine
3. märts- õpetajate abide infotund
7. märts- juhtkonna koosolek
9. ja 21. märts Merepeo tiimi koosolek
10. 17. ja 22. märts- Teatritiimi koosolek
16. märts- infotund- Kuidas tähistada lasteaia juubelit
30. märts- Ped. Nõupidamine
PRAKTIKANDID
Meie lasteaias viibisid sobitusrühma praktikal Tallinna
Ülikooli III kursuse tudengid Maarja- Liis ja Margit. Nad
olid Pokude ja Pardikeste rühmades, juhendajateks
Jelizaveta ja Ülle

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. märts- Evelyn, Jaanika ja Rahel andsid intervjuu Tallinna
Ülikooli tudengile lõputöö raames- teemaks Projektide mõju
lasteaia tegemistele.
4. märts- Jaanika Kannikese lasteaia 50. juubelil.
8. märts- Naistepäeva kohvik. Vitamiini kuller tõi meile
maasikaid.
14. märts teatri ühiskülastus- Ugala teatri etendus „Meeste
kodu”
21. märts- Iivi lahtised tegevused Tallinna Ülikooli
magistrantidele.
KOOLITUSED
3. märts- Janne Kikase lasteaias koolitusel mis tutvustas Sirje
Toompere uul laulumängude kogumikku.
9. märts- Evelyn personali haldusprogrammi koolitusel
21. märts- Diabeedikoolitus
23. märts SAP PORTALi infotund Õpetajate Majas. Seal käis
Evelyn
Külalised
18. märts- Milena Pogodajeva Haridusametist tutvus meie
erivajadustega lastega tehtava tööga.
TEATER LASTEAIAS
18. märts Harry Gustavson etendusega „Lugu ilusatest
sulgedest”
Vahva tähtpäev
9. märts oli linnu- ehk sirgupäev, mis on pühendatud lindude
ja kevade ootamisele. Sirgupäeval pidavat 40 linnuliiki kodu
poole teele asuma. Lindude ootamine ja saabumine on
maarahvale alati eriliselt tähenduslik olnud. Kevadekuulutajate
saabumine paneb südame kiiremini põksuma ja suu naerule.
Et lindude kodutee oleks kergem, küpsetati sirgupäeval
kakukesi ja pandi need siis nende jaoks puuriidale või
aiateibasse.
ILM
Kuu algas jaheda ja kuiva ilmaga. Öised
temperatuurid olid miinustes kuid päevased ikka
plusspoolel. Sademeid oli vähe. Kuu viimasel nädalal sai
ka tõelist kevadet tunda, kus päike säras ja sooja oli
kohati 15 kraadi. Kuuldavasti purustati ka mõned
märtsikuu soojarekordid.
Silmailu pakkus meil Niina poolt hoole ja armastusega
korrastatud värviline lillepeenar

•
•
•

TÄNAME, KIIDAME
Täname Emakeelepäeva korraldajaid Jelizavetet,
Niinat ja Kadrinit toreda ürituse korraldamise eest
Täname Merepeo tiimi- Marikat, Üllet, Annikat ja
Ivikat. Täname abi eest ka Kaid ja Iivit.
Kiidame liikumisõpetaja Annet toreda Jänkukeste
metsaretke korraldamise eest.

Toimetejad Marika Männik ja Janne Kivi

