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MEHEPOJA PÜHA
L. Tungal
Meie kandis on kõik papsid enamasti mehed,
kuigi mõni kannab patsi, mõni kaelaehet.
Isa, käes su päev nüüd ongi- mehepoja püha.
Lillepoodi ma ei longi- roose sa ei taha.
Kallistada sind ei katsu- see ei meeldiks sulle.
Annan sõbraliku matsu nagu sina mulle.
Annaksin, kui mul vaid oleks, sulle vaba aega,
et sa hilja töölt ei tuleks- tere ja head aega.
Selle salmi minult said ja siiruviirulise
uhke auto võtmehoidja (auto osta ise.)

ISADEPÄEV LASTEAIAS
6.
novembril
tähistasime
lasteaias isadepäeva põneva
orienteerumismänguga.
Osalejateks olid 5 vanemat
rühma ja külalised- sõdurpoisid
Logistikapataljonist ja nende
kaplan.
Mäng algas sõdurite poolt läbi
viidud riviharjutuste ja väikese
jõuprooviga. Peale seda jagati
rühmadele legendid vihjetega,
mille järgi hakati kontrollpunkte
läbima. Igas kontrollpunktis tuli
lahendada erinevaid ülesandeid,
mille andsid isadele sõdurid. Ülesanded olid sellised:
1.
Muinasjututoas
lahendati mõistatusi.
2. Spordisaalis tuli teha
3 kükki, laps süles.
3. Köögi ukse taga tuli
sooritada täpsusviskeid
kaabusse
4. Basseinis luuletati
etteantud sõnade järgi.
5. Direktori kabineti ukse
taga tuli kehakeeles sõnu näidata ja ära arvata.
Väga põnev oli hämaras lasteaias taskulampidega ringi
käia ja avastada uusi kohti
Lõpetasime ühiselt saalis koos mängides ja lauldes.
6. novembril tähistasid isadepäeva ka Tähetäpsid
hommikuse pudrusöömise ja lauluga.
7. novembril meisterdasid Lepatriinud koos isadega
mardimaske.
8. novembril laulsid- mängisid ja meisterdasid isadega
Mesimummid.

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
7.
novembril
toimus
Rammumeeste
võistlus.
Sel aastal võtsid sellest
üritusest osa 5 vanemat
rühma. Võisteldi 12 alal.
Mõõtu sai võetud oskustes,
kiiruses, jõus, täpsuses,
nutikuses,
teadmistes,
vastupidavuses.
Võitjateks osutusid:
HENDRIK KRÕLLIDEST
SIIM S. NAKSITRALLIDEST
ENDRIK PARDIKESTEST
ANDREAS ROHUTIRTSUDEST
JAN OSKAR JA JOHANN
NAERULINDUDEST.
Võistlus oli pingeline ja andis
edaspidiseks
motivatsiooni
saada veel tugevamaks ja
kiiremaks. Väga tublid olid ka
tüdrukud,
kes
esitasid
meeleoluka tantsu ja olid
abiks kohtunikena.
9. nov. Mardipäev. Külla tulid mardisandid Tallinn Saksa
Gümnaasiumist koos õpetaja Küllliga.
23. nov. Kadripäev. Valge päev. Katri käisid jooksmas
Krõllid. Nad käisid
kolmes rühmas ja direktor
Jaanika juures vaatama,
kas toad on puhtad ja
korras, mõistatusi
küsimas. Nad uurisid, kas
lapsed tunnevad tähti ja
oskavad lugeda lihtsamaid
sõnu. Lõid koos tantsu ja
mängisid.
Näitustest osavõtt- Krõllid ja Naerulinnud osalesid
kunstinäitusel „Vesi meie ümber” Lepistiku Lasteaias
Naksitrallid võtsid osa Euroopa Parlamendi korraldatud
joonistusvõistlusest „Euroopa rikas loomariik”
Naerulindude rühmas on näitus „Vanad eesti asjad”
Pardikeste rühmas käis hammaste korrashoiust rääkimas
Rubeni ema, kes on hambaarst. Tal oli kaasas ka vahva
eeslipoiss kelle hambaid said lapsed uurida. Lapsed tegid
tutvust ka mitmesuguste hambaarsti vahenditega nagu
„kõdimasin”- puur, peeglid, maskid jne.
ÕNNITLEME
7. nov. – HELJE
9. nov. – JELIZAVETA
11. nov. - HELLE- REET
22. nov. – IVIKA

Õpetajate tähtsaid tegemisi

Toredaid rahvusvahelisi tähtpäevi novembrikuus

5. novembrist töötab Mõmmide rühmas uus õpetaja
Kaire.
6.nov. Jaanika koos hoolekogu esimees Ristoga esinesid
ettekandega Õpetajate Majas hoolekogude teabepäeval
7.nov. konverents Õpetaja -võimaluste looja. Ettekande
tegid Iivi ja Janne. Nad olid ka moderaatoriteks. Koos
direktor Jaanikaga esines seal ka Vesiroosi Trio
14. nov. Tervistedendavate lasteaedade mälumäng
Sinilinnu Lasteaias. Meilt osalesid seal Niina, Ivika ja
Katrin
18. nov. käis Marika A/Ü seminaril kus päevakorras oli
jällegi õpetajate palgad. Lasteaiaõpetajatele midagi
rõõmustavat pole, sest meie kuulume omavalitsuste aklla
ja riiklik palgatõus meid ei puuduta.
20.-21.nov. Evelyn ja Jaanika Tartus konverentsil: "Riik,
kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses"
26.nov. Kohtumine Tallinna Õppenõustamiskeskuse
psühholoogiga Ene Pilliga . Teemaks 6.-7.a laps lasteaias
29. nov. toimus lasteaias jõuluootuspidu personalile.

11. nov Isadepäev. Isadepäeva tähistati esmakordselt
1910. aastal Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis
Spokane'i linnas. Traditsiooni algatas naine, kelle
sõjaveteranist isa oli pärast abikaasa surma üksinda kuus
last üles kasvatanud.
12. nov. diabeedipäev. Ülemaailmset diabeedipäeva
tähistatakse alates 1991 aasta 14. novembrist. Tänavuse
ülemaailmse diabeedipäeva tähelepanu on keskendatud
diabeedi maksumusele. Et diabeedijuhtude arv pidevalt
kasvab, kasvavad ka kulutused nii üksikisiku, perekonna
kui ka ühiskonna jaoks. Seega puudutavad diabeediga
seonduvad kulud igaühte meist.
16. nov. Tolerantsusepäev Seda päeva tähistatakse
alates 1995. aastast, kui UNESCO Peakonverentsil
kinnitati
resolutsiooniga
Tolerantsuse
printsiipide
deklaratsioon
19. nov WC päev- Päeva eesmärk on lisaks sellele, et
tunnustada hügieeni vallas saavutatud arenguid, tõsta
teadlikkust ka sellest, et rohkem kui 2,5 miljardil inimesel
pole ligipääsu põhihügieenile. Haigused levivad ilma
selleta kergemini ja ikka arvestatakse, et 5000 last sureb
päevas kõhulahtisuse tõttu, mida põhjustavad reostatud
keskkond ja joogivesi.

KOOLITUSED
21. nov. Katrin koolitusel Tasakaalu hoidmine II.
Ametialane supervisioon tegevmentoritele
23. nov.
Medelein Tervishoiu Kõrgkoolis Mentori
koolitusel
27.-28.nov. ECDL Start arvutikoolitus meie lasteais, kus
lisaks direktoritele teistest Tallinna lasteaedadest osales
meie lasteaia juhtkond.
KOOSOLEKUD
7. nov. Pedagoogiline nõupidamine
8. nov. Õpetaja abide infotund
14.nov. juhtkonna koosolek
22.nov. ümarlaud uute töötajatega
29. nov. Pedagoogiline nõupidamine
PRAKTIKANDID
5.- 30. nov praktikandid Tallinna Ülikooli Pedagoogilisest
Seminarist sotsiaaltöö erialalt
Konnakestes Helgie
Lepatriinudes Helen
Mõmmides Erli
Pokudes Katrin
Pardikestes Julia
Naerulindudes Anna
26. nov.- 21. dets praktikandid Tallinna Ülikooli
Pedagoogilisest Seminarist II kursuselt
Pardikestes Liisi ja Ingrid
Krõllides Kätlin ja Mai- Liis

Jaanika tänab ja kiidab:
 Kõiki meie lasteaia töötajaid, kes 5 aastat on mind
toetanud ja usaldanud! Loodan et koos suudame
täita ja hoida meie unistust: Maailma parim
lasteaed !
 Kiitus Jannele ja Iivile, kes olid meeleolukateks
moderaatoriteks konverentsil „Õpetajalt õpetajale“
 Tänan kõiki õnnestunud isadepäeva ürituse eest
koostöös logistikapataljoniga.
 Tänan Medeleini, kes on nakatanud meid kõiki
tervise nn „pisikuga“.
 Helje tänab kõiki töökaaslasi kes raskel hetkel olid
ja on talle toeks.
ILM
Kuu algas paarikraadise külmaga, kuid siis läks
temperatuur taas plusspoolele. Keskmine temperatuur
jäi 5 kraadi kanti. Loomulikult ei puudunud ka vihm ja
tuul. Talviseks muutus ilm kuu viimastel päevadel.
Kohati oli suur lumetorm mis murdis puid ja tekitas
taas mitmeid elektrikatkestusi.. Temperatuur oli nii
päeval kui öösel miinustes.

TEATER
16. nov. külastas meid teater Lepatriinu etendusega
„Tahan ei taha”
LAPSESUU
Atko mängib emaga klaverit ja ütleb:”
Ma tahan nüüd viiulit mängida- ma
tahan
selle
mõõgaga
mängida
(poognaga)”
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

