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SÕNAMÄNGUD
H. Mänd
Kullamaal ei ole kulda,
Jõhvis pole jõhvikaid.
Vale! Jõhvi ümber laiub
Suuri soid ja rabamaid.
Laulasmaal ei kasva laule,
Lagedil ei ole lage.
Vale! Seal on nõnda lage,
Et näed ainult taevalage.
Sügisõhtu pole pime
Pole üldse pimepikk,
Kui su suus on sõnamängud,
Keelel hüppab imetrikk.

ÕNNITLEME!
5. nov. – KAIRE
7. nov. – HELJE
9. nov. – JELIZAVETA
22. nov. – IVIKA

VEEL LASTE TOREDID TEGEMISI
10. nov. – Mardipäev.
Mesimummi lapsed käisid
sõpradel
külas
marti
jooksmas.
Oli
väga
väsitav, aga lapsed ei
tahtnud kuidagi lõpetada.
Kommikott
paisus
nii
suureks, et seda tuli
vahepeal
tühjendamas
käia.
RAMMUMEES 2013
11. ja 13. nov. toimusid traditsioonilised Rammumehe
võistlused. Võistlustulle astusid Naerulinnu, Krõllide ja
Pardikeste poisid. Toetajateks ja hindajateks ning ka
silmarõõmuks nende rühmade tüdrukud.
Krõllide rühma Rammumeheks sai tulise võistluse
tulemusena HUGO FELIX, Naerulindude rühmast sai
Rammumehe tiitli JOHANN, Pardikestest aga JAN
KENNETH

ISADEPÄEV LASTEAIAS
Ka sel aastal aitasid meie isadepäeva tähistada head
koostööpartnerid- Logistikapataljoni sõdurid. See toimus
14. novembril.
Seekord toimus orienteerumismäng lasteaia õuealal.
Osalejateks 5 vanema rühma lapsed ja isad, kellel olid
kaasas taskulambid ja seiklusmeel.
Alustuseks viisid sõdurid läbi väikese soojenduse- isadel
tuli teha kätekõverdusi. Edasi liiguti vastavalt loositud
legendidele ja värvidele kontrollpunktidesse kus tuli
lahendada erinevaid ülesandeid ning teha erinevaid
tegevusi (lennuki voltimine ja lennutamine, riviharjutused,
korvpallivisked,
sõnaseletusmäng,
tutvumine
soomusautoga.). Kui kõik punktid läbitud, kosutati ennast
sooja tee ja küpsistega.

Isadepäeva tähistasid ka väiksemad:
6. nov. sõid issidega hommikuputru ja laulsid saalis
Mõmmide lapsed.
7. nov. käisid Pokude issid lastega mängimas
8. nov. mängisid ja laulsid issidega Konnakeste lapsed
12. nov. käisid Lepatriinud issidega uisutamas.

2. nov. Pardikesed ja
Krõllid käisid Lennusadamas õppepäeval. Ühest rühmast
said lendurid ja teisest allveelaevnikud.
Õppekäigu järgselt tegid Krõllid õues oma lennubaasi,
testisid erinevaid volditud lennukeid ja tegid täpsuslende
läbi rõnga.
12.
novembril
käisid
Tähetäpsid kinos
13.
novembril
toimus
Tähetäpside rühmas Lego
töötuba. Legodest meisterdati
vahvad veskid, mida sai arvuti
abil ka tööle panna. Väga
põnev oli.
25. november oli lasteaias
Valge päev. Enamus lapsi ja õpetajaid olid valgetes riietes.
Õhtul toimus saalis Kadrilaat
30. november oli tähtis
päev
Naerulindude
lastele ja õpetajatele.
Rännaku
Lasteaias
toimus HEA INIMESE
GALA, kus näitasid
oma oskusi esmaabi
vallas
Nõmme
ja
Mustamäe lasteaedade
lapsed.
Meie Naerulinnud saavutasid I KOHA!!!
Naerulinnud osalesid ka Robotexi joonistusvõistlusel.

Meilt ja mujalt
 Lennusadamas avati rahvusvaheline põnevate
leidude näitus legendaarselt Titanicult. Näitus jääb
avatuks kuni märtsini.
 Vahetult enne mardipäeva ilmus vahva raamatMikk Sarv „Suur pärimus ja mälumäng
mardipäevast“
ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
Jaanika osales Haridusameti Arengukavade komisjoni
töös
5. nov.- Marika a/ü seminaril
6. novembril toimus koolituskonverents „Mänguline
õpetus ja loov õpetaja“. Seal esinesid Jaanika ja Anneli
ettekandega „Maailm liigub ja meie koos temaga“
18. nov. Õpetaja Tiina avatud tegevus esmaabi teemal.
19. nov. Õppealajuhatajate ainesektsioon Õpetajate Majas
19. novembril toimus meil teatri ühiskülastus. Käisime
vaatamas Linnateatri etendust „Hecuba pärast“
21.-22. Novembril käisid Jaanika ja Evelyn Tartus
Hariduskonverentsil.
25.
nov.
Medelein
„Parim
personaliprojekt
haridusasutuses 2013“ kaitsmisel. Medeleini projekt kandis
nime „Tervis on eluviis“
28. nov. toimus meie majas koolitus Tallinna Ülikooli
täiendõppegrupile. Avatud tegevuse tegid Lepatriinu
õpetajad Annika ja Ivika ja ettekandega esinesid Anneli
ja Jaanika.
29. nov. toimus meie lasteaias lustlik ja sportlik
jõuluootuspidu personalile.
KOOSOLEKUD
6. nov. Ped. Nõupidamine
18. nov. Hoolekogu koosolek
27. nov. Õpetaja abide infotund, Ped. Nõupidamine
Kolmapäeviti infotunnid

KOOLITUSED
4.-5. Nov. Katrin Mänguteraapia koolitusel
4. nov. Koolitus Praktika juhendamine, praktikandi
hindamine TLÜ Ped. Seminaris. Sellel käis õpetaja Niina
12. nov. käisid Anneli, Anne P. ja Rita koolitusel „Avasta
ilm“
14. nov. toimus meie lasteaias Hoolekogudele mõeldud
koolitus.
15. nov. käis Liina täiendkoolitusel Laste ja täiskasvanute
neelamishäired. Ortodondilt logopeedile.
TEATER LASTEAIAS
15. nov. külastas meid teater Lepatriinu etendusega
„Ajamasin“
PRAKTIKANDID
18. novembrist olid meil praktikal TLÜ Ped. Seminari II
kursuse
tudengid.
Killu
Konnakestes,
Terje
Lepatriinudes ja Elsa Pokudes.
Novembriski jätkasid oma praktikat Iivi ja Janne
juhendamisel Tallinna Ülikooli tudengid Kertu ja Karmen
ILM
Novembri ilm oli suhteliselt soe. Temperatuurid
püsisid enamasti plusspoolel. Sademeid tuli rohkem
kuu teises pooles. Ähvardati meid ka tugeva tormiga
kuid õnneks jäi maru oodatust nõrgemaks. Rohkem
pahandust tegi tuul saartel.
Päikest olevat novembris olnud kokku 39 tundi…
Mardipäeval oli vihmane, aga kadripäeval veidi parem
ilm. Lapsed ootavad pikisilmi lund….
Filipiinidel oli suur orkaan, tohutult purustusi ja
inimohvreid. Vajati palju abi. Seal käisid ka Eesti
vabatahtlikud.

IN MEMORIAM
ON INIMESI, KES TULEVAD JA LÄHEVAD, ON
INIMESI, KES TULEVAD JA JÄÄVAD- ON NAD SIIS
MEIEGA VÕI EI…
SINA, ARMAS HELLE- REET JÄÄD ALATISEKS
MEIEGA…

11.11.1938 – 15.11.2013
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

