N R 50 N O V E M B E R
TULE, LUMI
Kersti Merilaas
Mis on head sel hiliskuul ?
Vihane ja vinge tuul
murrab metsas mände maha,
aga talv ei tulla taha
Külmetab - ja jälle sulab,
rattaroopais vesi vulab,
rahetki on pilved pilland.
Ammugi mul porist villand.
Iga päev ja iga tund
ootan, ootan
ootan, ootan,
ootan värsket valget lund.
ISADEPÄEV
Novembrikuu kõige tähtsamaks ürituseks oli isadepäev.
Kuna esialgsest plaanist isadepäev koos sõduritega veeta
ei tulnud sõdurite
ajanappuse tõttu midagi
välja, peeti see tore
päev rühmasiseselt.
Terve maja oli isasid
täis. Kes sõid koos
lastega hommikuputru,
kes meisterdasid
mardimaske, kes
joonistasid, kes laulsid
ja tantsisid ja tegid muidu nalja. Käidi ka bowlingut
mängimas.
Igatahes kujunes sellest üks väga vahva ja mehine päev!
ÕNNITLEME!
7. nov. - HELJE
11. nov. - HELLE- REET
22. nov. – IVIKA

LAPSESUU ISADEST JA
VANAISADEST
 Minu vanaisa mängib
puhkpilliorkestris ehtsat
trombi.

 Õpetaja: Mis tööd sinu issi teeb?
Marcus: Juhib teisi ja käsutab, mida nad peavad
tegema. Sest, et need teised teevad seal koguaeg
midagi valesti.
Kert-Markus:
Hommikul läheb tööle küll, aga kust mina tean
kuhu ta päriselt läheb!

2009.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
3. nov. külastasid Mesimummid, Krõlli suured, Mõmmid ja
mõned Lepatriinu lapsed Ukraina tsirkuseetendust
Lindakivi Kultuurikeskuses.
11. nov. traditsiooniline Rammumehe valimine. Poisid
valmistusid selleks väga tõsiselt, harjutati terve
oktoobrikuu. Jõudu tuli võtta 13 alal, mis olid väga
erinevad ja andsid kõigil poistel võimaluse oma lemmikalal
särada. Silmailu ja väikese lõõgastusmomendi pakkus
tüdrukute tants. Tüdrukud olid ka kohtunikeks.
Rammumehe tiitli pälvisid:
Uko- Mihkel Tähetäpsidest
Gren Mõmmidest
Kenneth Mesimummidest
Siim Lepatriinudest
Kristjan- Enrik Krõllidest
Rammumehi autasustati medaliga ja kõik osavõtjad said
diplomi.
25. nov. Kadripäev. Väikesed kadrisandid Mõmmide
rühmast külastasid oma sõpru Tähetäpsidest, Krõllidest ja
Naksitrallidest. Lauldi mõned kadrilaulud ja mängiti. Väga
tore oli kadrikaku küpsetamine. Eelmisel õhtul pandi
leivajuuretis käärima ja kadripäeval sai iga laps endale
oma väikese leivakaku küpsetada. Need tulid nii maitsvad,
et järgi ei jäänud koorukestki.
30.
nov.
algas
jõuluootusaeg. I adventi
aitas
meil
tähistada
Logistikapataljoni
kaplan
Peeter Parts, kes rääkis
jõuluootuse
olemusest.
Laulsime mõned laulud ja
süütasime advendiküünla.
Ka iga rühm sai kingiks väikese küünla, mida pimedatel
õhtutel põletada. Õue puude ja põõsaste külge riputasime
isetehtud laternad. Õhtuhämaruses oli neid väga kena
vaadata.
30. nov. külastasid Tähetäpsi rühma lapsed Presidendi
lossi Kadriorus. Põnev ja suursugune oli viibida majas, kus
elab ja töötab Eesti riigi kõige tähtsam mees. Giid
tutvustas lastele presidendi lossi ruume, kus hakkab
töötama tulevane Eesti president, kes võib- olla sirgub just
Tähetäpside rühmast. Suur tänu Uko- Mihkli isale, kes
sellise toreda külaskäigu meile võimalikuks tegi.
Meisterdamist jõulukuul:
- Novembri viimasel nädalal
kaunistasid lasteaia koridori
laste ja lapsevanemate
omavalmistatud mänguasjad.
- Väikesed kunstnikud
valmistasid jõulukaarte nii
Välisministeeriumile kui ka
lasteaia teistele sõpradele.

PRAKTIKA
MEILT JA MUJALT
¾

¾

¾
¾
¾

6. nov.- toimus konverents- Õigus olla laps. 20 aastat
tagasi, 20. novembril 1989. aastal võeti Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) peaassambleel vastu
lapse õiguste konventsioon.
Tänavuse Aasta isa tiitli pälvis tuntud kunstnik ja
poliitikategelane, legendaarse lause „Ükskord me
võidame nii kui nii” autor HEINZ VALK. Ta on nelja
lapse isa ja 9 lapselapse vanaisa.
13. nov. tähistati nukunäitleja ja lavastaja, Buratino
„isa”, Ferdinand Veike´se 85. sünniaastapäeva.
Venno Loosaarelt ilmus uus lastelaulude plaat –
„Viguriga lood”. Laulud on plaadile salvestanud paljud
tuntud lauljad.
Andrus Kivirähki sulest ilmus palju poleemikat
tekitanud, kummalise pealkirjaga lasteraamat „Kaka ja
kevad”
KOOLITUSED
11,12. nov. käisid Iivi ja Janne Tln. Ülikoolis
mentorikoolituse järjekordsel moodulil
16. nov. toimus lasteaias meie hoolekogule Eesti
Lastevanemate Liidu poolt korraldatud Hoolekogude
baaskoolitus. Sellel osalesid ka Janne, Jaanika ja
Erika
23. nov. käisid Tiina ja Kätlin TPed. Seminaris
koolitusel „Lõimitud õppetegevuste kavandamine,
läbiviimine ja analüüsimine”
25.-27. nov. toimus Hellel kvalifikatsioonikoolituse III
moodul

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
02.nov. saabus Jaanika tagasi puhkusereisilt Iirimaalt.
10. nov. käisid Helje, Ülle ja Jaanika Liikuri lasteaias
Kvaliteedauhind 2009 seminaril
24. nov. Juhatajate nõupidamine Õpetajate majas
25. nov. külastas meie lasteaeda Tall. Ülikooli
täiendkoolituse grupp, kellele Janne ja Jaanika
rääkisid meie lasteaia õppekavast.
26.nov. Juhatajate ümarlaud Õunakese lasteaias
27. nov. jõuluootusseminar Nelijärve puhkekeskuses
lasteaia personalile.
Kõikides rühmades ja kogu majas käivad
kibekiired
ettevalmistused
päkapikkude
saabumiseks
KOOSOLEKUD
4. nov. infotund õpetajatele
11. nov. õpetajate abide infotund
18. nov. infotund õpetajatele
19. nov. infotund õpetajate abidele
25.nov. Ped. nõupidamine
TEATER
17. nov.- Ervin Lillepea ja tema sõbrad etendusega
„Inimene, looduse kuningas”

16.-27. nov. teostas oma praktika meie lasteaias Tallinna
Ülikoolis õppiv Tähetäpside õpetaja abi Eda.
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Liikumisõpetaja Annet sisuka Rammumehe
võistluse eest
Lapsevanemaid imearmsate omatehtud
mänguasjade eest
Lapsi ja õpetajaid ilusate jõulukaartide ja
õuelaternate eest

Tasapisi vallutab maailma gripilaine. Kordamine on
tarkuse ema, nii et:
Mida teha nakatumisest hoidumiseks?
1. Väldi lähedast kontakti. Väldi lähedast kontakti haige
inimesega. Kui oled ise haige, hoia teistest inimestest
kaugemale, et neid mitte nakatada.
2. Haigena ole kodus. Kui võimalik, jää haiguse ajal töölt
või koolist koju. Sellega hoidud nakatamast teisi.
3. Gripi hooajal väldi rahvarohkeid kohti või kogunemisi
4. Kata oma suu ja nina. Aevastades või köhides kata oma
suu ja nina pabertaskurätiga ja aseta see pärast kasutamist
prügikasti. Sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber.
5. Pese käsi. Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi
viiruste eest. Pese käsi vähemalt 20 sekundi jooksul seebi ja
veega, kindlasti pärast aevastamist või köha. Alkoholi
sisaldusega kätepesu vahendid võivad olla samuti
efektiivsed.
6. Väldi oma silmade, nina ja suu puudutamist. Pisikud
levivad sageli ka siis, kui puudutatakse pisikutega kaetud
esemeid ning seejärel oma silmi, nina või suud.
7. Puhasta pinnad, näiteks ukse käepidemed, kasutades
tavalisi puhastusvahendid.
8. Koosta nimekiri inimestest, kes võivad Sind
haigestumise korral aidata

ILM
Kuu algas talviselt. Külmakraadid ulatusid kohati -7ni. Oli ka esimene lumeuputus, mis tõi kaasa
segadust ja palju avariisid. Seda ei jätkunud aga
kauaks. Algasid vihmasajud ja temperatuur tõusis +8
kraadini. Soe ilm jäi püsima kuu lõpuni.

Kallid töökaaslased!
Ajalehe tegijad ootavad teilt lehe sisukamaks ja
huvitavamaks muutmiseks rohkem kaastööd. Teete ju
oma lastega ja ka ise palju põnevat- andke sellest siis
teistelegi teada.
Täname!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

