N R 59 N O V E M B E R
ESIMENE LUMI
Ralf Parve
Juba õhtul akna taga
heljus lumi langedes.
Hommikul on õued aga
kõikjal paksult hangedes.
Valged kasukad saand aias
üle öö kõik õunapuud.
Kõnniteel käib kaares laias
vilkalt majahoidja luud.
Meil on juba valmis plaanid,
millest mõeldud, nähtud und:
pea me suusad, pea me saanid
kihutavad mööda lund.

NOVEMBRI TÄHTSÜNDMUS
ISADEPÄEV
Kolmapäeval,
10.
novembri
hommikul
tulid
Konnakeste,
Pokude,
Lepatriinude
ja
Mõmmide lapsed lasteaeda,
taskulambid kaasas. Need pidid
küll
kappides
ootama
lasteaiapäeva lõppemist, sest
õhtupoolikul mindi koos issidega
Sütiste
metsa
orienteerumismängu mängima.
Minek
oli
uhkepikk
jaaniussikeste
rida
liikus
lasteaiast metsa poole. Metsas ootas kõiki süüdatud lõke,
direktori soojad sõnad ja liikumisõpetaja asjatundlik
soojendus. Rühma kaptenitele jagati raja kaardid ja
õpetussõnad ning mäng võis alata. Läbida tuli 4
kontrollpunkti kus tuli mardipäeva teemalisi mõistatusi
mõistatada, isadepäeva puudutavatele küsimustele
vastata. Ei puudunud ka vahva lauluviis. Iga rühmatiim sai
korralikult kontrollpunkti läbides ühe pusletüki, millest
tulikokku kikilips, kus peal omadussõnad isade kohta.
Mängu lõpetas soe tee ja väike kehakinnitus.
Omapärane ja vahva üritus!
Teised rühmad tähistasid
isadepäeva
igaüks
isemoodikes
sõi
hommikuputru,
kes
meisterdasid
koos
võileibu, kes mängisid ja
laulsid
koos,
kes
meisterdasid mardimaske.
Väikesed
Mesimummid
tegid issidele üllatuseväikese küpsisekoogi ja iseenda portree.

2010.a.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
9. nov. üllatasid kõiki
lasteaialapsi
uhked
Mardisandid
Mõmmide
rühmast. Õpetaja Iivi
juhtimisel lauldi ja tantsiti
kõikides
rühmades,
samuti kontrolliti laste
tarkust
ja
rühma
korrasolekut.
10. novembri hommikul toimus õpetaja Anne
juhendamisel RAMMUMEHE valimine, mis on laste poolt
väga oodatud. Võistlus koosnes 14 erinevast elemendist.
Kõik olid väga aktiivsed, võistlusvaim oli võimas ja nii
tantsutüdrukute kaasaelamise kui ka kohtunike hindamise
tulemusel selgusidki selle aasta võitjad:
SIIM Lepatriinudest, SANDER Mõmmidest, RICHARD
Konnakestest ja KARDO Pokudest. Võitjaid autasustati
Rammumehe medaliga, kõikidele osavõtjatele anti
mälestuseks diplom ja vitamiinirikas jõutaastaja apelsin.
25. nov olime kõik
valgetes
riietes.
Oli
Kadripäev.
Et
lapsed
saaksid ka teistele ennast
näidata korraldas õpetaja
Janne mängupeod. Koos
mängisid Mesimummid ja
Naerulinnud, Rohutirtsud
ja
naksitrallid
ning
Konnakesed,
Pokud,
Lepatriinud ja Mõmmid.
29.
novembril
algas
lasteaias
jõuluootusaeg.
Hommikul võttis lapsi vastu
küünaldes
lasteaiaõu,
soojad tervitused Pardikeste
aknal ja kaunid
jõulukaunistused
lasteaia
rühmades. Saali kogunedes
said
lapsed
jälgida
õpetajate Anneli, Janne,
Jaanika , Evelyni ja Iivi poolt mängitud etendust „Väike
kuusk” . Süüdati esimene advendiküünal.
Novembris oli lasteaia saalis näitus „Minu lapsepõlve
lemmikraamat” Kõige rohkem oli esindatud A. Lindgreni
„Pipi- Pikksukk”, E. Raua „Sipsik” ja I. Marani „Londiste,
õige nimega Vant”.
ÕNNITLEME!
7. nov. – HELJE
11. nov. – HELLE- REET
22. nov. – IVIKA
Õnnitleme Tallinna Ped. Seminari 75.
juubeli puhul ning sotsiaaltöö ja täiendusõppe
osakonda 20. aastapäeval
Siirad õnnesoovid kogu Vesiroosi pere
poolt õpetaja Kätlinile, kellel sündis
21. novembril pisipoeg ERIK

LAPSESUU isadest ja vanaisadest
- Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik
toiduülejäägid ära viskama
- Minu vanaisa on peast paljasjalgne
Minu vanaisal ametit pole, ta on
lihtsalt
vanaisa
- „Millest küll on tehtud väikesed poisid?”
küsib muusikaõpetaja. Sten- Marcus: „Seemnest!”

KOOSOLEKUD
17. nov. Hoolekogu koosolek
24. nov. Ped. nõupidamine
Kolmapäeviti infotunnid

Meilt ja mujalt
Jõhvis avati kaasaegse arhitektuuriga lasteaed Pillerpall,
kus on palju avarust, valgust ja ruumi.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2.
nov.
Jaanika
Mustamäe
LOV
haridus
ja
kultuurikomisjonis ning Halduskogus 2011-2013 a
Arengukava kaitsmas
3. nov. käis Helle- Reet seminaril Nordic Hotellis. Teemaks
Sooline võrdõiguslikkus
4. nov. käis meie majas HTM sisehindamine nõunik Jana
Pillmann.
9.
nov.
toimus
meie
lasteaias
Mustamäe
majandusjuhatajate ümarlaud
12.nov. käis Jaanika Mustamäe LOVis kohtumas Lõuna
Politseijaoskonna
vanemkomissar
Marek
Saarega
teemaks: Lasteaedade turvalisus
15. nov. käisid Jaanika ja Evelyn Kadaka Lasteaias
kogemusi omandamas Kvaliteedirapordi „Hästi juhitud
lasteaed” kirjutamiseks.
16. nov. Janne, Iivi, Jaanika ja Evelyn Pääsusilma
Lasteaias
Kvaliteediraporti
kirjutamiseks
kogemusi
omandamas.
17. nov. Janne Kikase Lasteaias kohtumas Mustamäe
muusikõpetajatega Mustamäe Laulupeokese raames
18.nov. Jaanika, Helle-Reet ja Evelyn TPed Seminaris
konverentsil „ Ühiselt tuleme toime”
19.nov. Jaanika Mustamäe lasteaia juhtide nõupidamisel
Õunakese lasteaias
25. nov. Kitlipidu- Õpetajate jõulueelne koosviibimine
Valmis Muinasjututuba, kus lapsed saavad õpetajatega
muinasjutte kuulamas käia.

10.novembril läbis edukalt meie lasteaed Haridus-ja
Teadusministeeriumi
SISEHINDAMISE.
Ettepanek
õppeasutusele ja HTM`ile
õppeasutuse järgmise
sisehindamisearuande esitamise aja osas
01.09.
2016.a.

TEATER LASTEAIAS
26. nov. Teater Sõber etendusega Hunt lambanahas
TÄHTIS!

Jana tagasiside personalile:
Teie juures oli hea ja arendav olla, sest olete mõnus tiim,
teete õppeasutuses head ja sisukat tööd ning see, mis
tagasisidearuandes kirjas, oli ainult pisuke ülevaade teie
eesmärgipärastest edukatest ettevõtmistest.
Loodan, et meie koostöö jätkub ☺
Ära kunagi kahtle selles, et väike grupp pühendunud
inimesi suudab muuta maailma.
Ainult sellised ongi kunagi maailma muutnud.
/Margaret Mead/
ILM
November algas nagu november ikka. Oli nii vihma ja pori
kui ka ilusat päikesepaistet. Esimene suur lumi sadas
maha 14. nov., tekitades liikluses palju õnnetusi.
Lumine ja külm novembrikuu viimane nädal tõi mõnel
pool endaga kaasa uued novembrikuu rekordilised
külmanumbrid ning mõnel pool korrati kehtivat
rekordit. EMHI andmetel püstitati uusi või korrati seniseid
külmarekordeid. Näiteks Jõhvis (-25,9, varem -21,9),
Kuusikul (-24,3, varem -23,8), Lääne-Nigulas (-21,6, varem
-18,9), Pärnus (-22,2, varem -21,9) ning mujalgi.
Novembrikuu uued lumikatte maksimaalsed väärtused
mõõdeti Vanakülas (Valgejõe) (46 sentimeetrit, enne oli 42
sentimeetrit) ja Jõhvis (44 sentimeetrit, enne oli 32
sentimeetrit).
Lumekoristusbrigaad
Vesiroosis

KOOLITUSED
3.-5. nov. Evelyn juhtimiskoolituse II moodulil.
4., 5. nov. Janne, Iivi, Jaanika Kvaliteediauhind 2011
koolitusel.
23.nov. Jaanika koolitusel. Teemaks „Motivatsioon ja
töölepingute muudatused euro valguses”
PRAKTIKANDID
1.- 26. novembrini olid Mesimummides, Tähetäpsides
Krõllides Pardikestes ja Naerulindudes TPedS sotsiaaltöö I
kursuse üliõpilased Danel, Triin, Irina, Karina, Merili, Anna,
Hendrik, Eva- Stina, Aleksandra ja Darja. Juhendajateks
õpetajad Janne, Katrin, Evelyn, Anneli, Marika, Ülle, Ester
ja Tiina
Alates 22. nov-st on Naksitrallides praktikal TPedS II
kursuse üliõpilased Liisa ja Marili, keda juhendab õp.
Erika. Rohutirtsudes on õp. Anne juhendamisel praktikal
Kadi ja Naerulindudes Esteri ja Tiina juhendamisel Mairi ja
Maarja.

Karl Markuse ema Pardikeste rühmast tänab meie maja
peakokka
Mairet
tema
mõistva
suhtumise
ja
vastutulelikkuse eest
♥
Helje tänab Niinat peenarde ja õueala korras
hoidmise eest ning tublisid töökaaslasi lume
koristamise eest
♥
Jaanika tänab Evelyn ja Iivit, kes aitasid korda luua
lasteaia keldrites ja tegid alguse muinasjututoa
loomiseks. Lisaks Evelyni, Erikat, Rahelit ja Annelit
muinasjututoa suurepärase seinamaali eest.
♥
Jaanika tänab Jannet ja Iivit peredega, ning Iti-Nelle
ja Heli ema, kes leidsid aega nädalavahetusel
võidelda lumega lasteaia territooriumil.
♥
Mesimummi õpetajad tänavad oma armsaid
lapsevanemaid
abi
eest
rühma
jõuludeks
kaunistamisel ja eriti Heli ema aktiivsuse eest.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

