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AJARONG
Heljo Mänd
Rong suhtub hoolsalt ajatöösse,
aega veab ta Õhtust Öösse.
Igal tunnil kõlab gong:
Peatust pole! Peatust pole!
Aega kellelgi ei ole.
Sõidab sisse Hommikusse,
sõidab Päevatammikusse
üle Ennelõuna jõe,
üle Pärastlõuna mäe,
üle Igava ja Ilu,
lipsab läbi Õhtupilu.
Kodujaam! Kodujaam!
Ema ajast välja saab.
Aeg on kilekotis tal
kolme toidupaki all
ÕNNITLEME!
7. nov. – HELJE
9. nov. – JELIZAVETA
22. nov. – IVIKA
ISADEPÄEV LASTEAIAS
6. novembril rõõmustasid meie 4 vanema rühma isasid
jällegi Logistikapataljoni sõdurid. Kasutades eelmise
aasta meeldivat kogemust toimus ka seekord lasteaia õuel
vahva ja põnev orienteerumismäng. Alustati mehiste
soojendusharjutustega
millele
järgnesid
erinevad
tegevused kontrollpunktides. Kõige suuremaks hitiks olid
muidugi soomusauto ja tutvumine sõdurite relvadega.
Lõpuks joodi sooja teed ja söödi küpsiseid.
Meie suureks rõõmuks oli ilmataat 100% meie poolel- pidu
toimus praktiliselt kahe suure saju vahel

Ka teised rühmad ei jätnud
oma isasid tähelepanuta:
5.
nov.
Tähistasid
Rohutirtsud
isadepäeva
orienteerumismänguga
lasteaia
ruumides.
Isad
tutvusid muinasjututoa- ja
ujulaga, mida varem ei oldud
külastatud
Üritus
osutus
väga
populaarseks.
7. nov. Mängisid ja laulsid isadega Pardikesed ja sportisid
Konnakesed.
10. nov. Mängisid ja laulsid isadega Naksitrallid ja
sportisid Pokud.
3.-7. Nov. Toimus näitus „Meisterdame koos isadega“väga palju toredaid töid!
VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
10.
nov.
Mardipäev.
Lepatriinu rühma mardisandid
külastasid
teisi
rühmi.
Üllatusena kohtusime ka TSGst saabunud mardisante
11. nov. toimusid Tähetäpside, Mesimummide,
Lepatriinude ja Mõmmide poistel Rammumehe
võistlused.
Võisteldi osavuses, nutikuses, teadmistes, kiiruses.
Rammumehe tiitli said:
Tähetäpside rühmast Robert
Mesimummide rühmast Rasmus L.
Mõmmide rühmast Gerret
Lepatriinude rühmast Rando
14. nov. Käisid Mesimummi
lapsed
Loodusmuuseumis
tutvumas
Eestis
elavate
metsloomade eluga.

25.
novembril
oli
lasteaias Valge päev.
Lapsed ka õpetajad olid
riietunud
valgetesse
riietesse. Katri jooksmas
käisid Mõmmi rühma
lapsed.

ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
4.
nov.
külastasid
meid
Läti
alushariduse
muusikaõpetajad.
Oma tööd tutvustasid neile muusikaõpetajad Iivi ja Janne.
Iivi viis läbi lahtise tegvuse Rohutirtsude lastega ja Janne
muusikategevuse metsas Lepatriinude lastega.
12. nov. esines õpetaja Jelizaveta ettekandega
koolituskonverentsil
„Huvitavaid
võimalusi
laste
arendamisel“ tutvustades oma raamatut.
12. nov käis Eda konverentsil „Huvitavaid võimalusi laste
arendamisel“
13. novembril osales Medelein tunnustusüritusel „Tubli
terviseedendaja“
19. nov. Toimus TEL Lasteaedade mälumäng Sinilinnu
Lasteaias. Meie võistkonda kuulusid õpetajad Ivika, Katrin
ja Niina. Saavutati suurepärane IV koht.
20. novembril käisid õpetajad Niina ja Marika Tallinna
Ped. Seminaris kus piduliku lõunasöögiga tänati
praktikabaase.
20.-21.nov. Jaanika ja Evelyn Tartus hariduskonverentsil
“ Riik , kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses“
27.nov käis Jaanika „Parim personaliprojekt 2014“
kaitsmisel
26.nov
osales
Jaanika
Tallinna
Haridusameti
arengukavade läbivaatamise komisjonis
KOOLITUSED
5. nov. Toimus sisekoolitus Väärtusõpetus lastele
13.-14.nov - Jaanika Sihtasutus Innove koolitusel „Erilise
lapse haridustee. Juht kui inimene“ Rakveres.
11. ja 12. Nov. õpetajate Raheli ja õppealajuhataja
Evelyni
poolt
läbiviidud
sisekoolitus
rosettide
valmistamisest.
03.-30. Nov. osales jaanika HITSA veebikoolitusel
eTwinningu projektid koolielus
17. nov. Käis Liina koolitusel „Kuidas motiveerida
erivajadusega last“
18.nov toimus juhtkonna poolt läbiviidud arvutikoolitus
õpetajatele– andmekogud

PRAKTIKANDID
17. nov.-12. dets. Viibisid meil praktikal üliõpilased
Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminarist :
Eeva Konnakeste rühmas juhendajaks õpetaja Ulvi, Hele
Rohutirtsude rühmas juhendajaks õpetaja Anne ja MariLiis Pokude rühmas, juhendajaks õpetaja Jelizaveta
Tähetäpsi rühmas oli praktikal üliõpilane Klarika Tartu
Ülikoolist. Teda juhendas õpetaja Edda
Novembris olid praktikandid ka muusikaõpetaja IivilTallinna Ülikooli tudengid Liisi ja Kristin Teresa
TEATER LASTEAIAS
14. nov. külastas lasteaeda teater Mikud- Mannid
etendusega „Südamega tehtud“

16.-20. Novembril viibisid õpetajad Rahel, Erika, Iivi ja
Janne Erasmus+ projektikoolitusel Riias.
Tutvusime projektis osalevate riikide (Läti, Leedu, Küpros
ja Rumeenia) kultuuri ja hariduseluga, teiste rahvaste
keele ja muusikaga. Nägime Riia erinevaid lasteasutusi,
kus saime osa laste igapäevategevustest ja isetegevusest
(rahvamängudest, tantsudest, lauludest) Saime mitmeid
vahvaid kunstitööde ideid, nippe, kuidas kasutada
kõikvõimalikku looduslikku materjali.
Suhtlemine, avatus, loovus, muusika, avastamisrõõm,
mängulust on killukesed, mis projekti meenutama jäävad.
Tutvustasime projektipartneritele Mustamäed, Tallinna
Lasteaeda Vesiroos ja meie korraldatavat Mustamäe
Lasteaedade Teatrifestivali. Praktiseerisime erinevaid
meeskonnatöö tehnikaid, saime katsetada mitmeid
draamaõpetuse vorme. Tegime tutvust mitmete erinevate
pillidega, saime kätt harjutada pillide orkestris. Saime uusi
ideid muusika ja laulude kasutamiseks igapäevases
rühmatöös. Meisterdamise töötoas õppisime viltima ja
tegema käepärastest materjalidestt nukke ja rekvisiite.
Jagasime omavahel tantsude kirjeldusi, noote jms.
Saime teadmisi konstruktiivse õppemeetodi ja õpetamise
kohta ning meile pakuti ja tutvustati põnevaid ja uusi nippe,
võtteid, kuidas lihtsate vahenditega valmistada arendavaid
õppevahendeid. Suurimaks elamuseks peame praktilist
katsete tegemise töötuba, mille käigus said õpetajad ise
käe külge panna ja taasavastada endas uudishimu ja
avastamisrõõm.
Esinesime rahvusvahelisel muusikaõpetajate konverentsil,
õpetades konverentsist osalejatele eesti rahvatantse.
Saime sooja vastuvõtu osaliseks.
Pänev oli tutvuda Riia vanalinna vaatamisväärsustega,
kunsti ja käsitööga.
Nägime kui suurt tähelepanu pööratakse Lätis
väärtuskasvatusele, sh. Kodanikutunde ja isamaalisuse
kasvatamisele. Läti 96. Aastapäev oli tõeline rahva
pidupäev, millest oleks ka meil palju õppida.
Erika Naudi

ILM
Soojast, pikast sügisest unistajate soovid täitusid. Ilm
oli küll soe, aga sompus ja vihmane. Veidi päikest ja
jahedamat õhku oli 10. Nov. paiku. Siis olid ka
esimesed öökülmad ja libedaoht. Novembri viimane
nädal tõi veidi talvehingust. Ööd olid juba tugevate
miinuskraadidega ja päevased temperatuurid jäid ka
nullist allapoole.. Sellele lisandus ka tuulekülm.
Esimene lumi rõõmustas lapsi kuu päris viimasel
päeval.

KOOSOLEKUD
26. nov. Ped. nõupidamine
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

