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OKTOOBER

Sügisel metsas
Janne Kivi
Sügisel mets on askeldust täis
Siilike vudinal seenel veel käib
Karuott mõmiseb- mett oleks vaja
Sipelgas ruttu veel soojustab maja
Varsti neil aeg on koopasse minna
Terveks talveks jäävad nad magama sinna
Väljas on külm ja tuuleke puhub
Koopas on soe ja pehme ja mõnus.
Linnudki juba on lennanud ära
Mets nende laulust nüüd enam ei kaja
Kostab vaid kaugusest varese „Kraaks!
No kust ma nüüd küll süüa saaks?”
ÕNNITLEME!

2. OKT. – RITA
12. OKT. - ANNIKA
15. OKT. – MAIRE
25. OKT. – MAIRE L.
Õnnitleme Tallinna Pedagoogilist Seminari
45. sünniaastapäeva puhul
Õnnitleme Õunakese lasteaeda, kes pidas oma 10.
juubelit 28. oktoobril
ÕNNITLEME
2011:

MEIE

LASTEAIA

AASTAÕPETAJAID

NOOR ÕPETAJA 2011
EDA PÄRT - Tähetäpsid
AASTA ÕPETAJA 2011
RITA ADER – Konnakesed ja Mõmmid
ELUTÖÖ PREEMIA 2011
SAIMA TAIMI VALLASTE -Mõmmid
ÕPETAJA ABI 2011
KARIN VINKEL – Pardikesed

2011.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. okt.- Lemmikloomapäev, mida tähistati rühmasiseselt.
14. okt.- Tähistasime
leivapäeva.
Mesimummid
ja
Rohutirtsud
tegid
üheskoos leivakakukesi,
mida
jätkus
nii
maitsmiseks
kui
ka
kojuviimiseks.
10.- 13. oktoobrini toimus
koridorids Nunnu konkurss,
mille võitjad kuulutati välja
13. okt. toimuval Sügislaadal.
Esimese koha sai perekond
Valgeväli:
Peaauhinnaks oli kotitäis sügisande. Kõik tunnustuse
saanud said diplomi ja lapsed vile.
Sügislaadal müüsid lapsevanemad endatehtud hoidiseid,
ka juurvilju ja käsitööd.
19. okt. käisid Konnakesed külas Nõmme tuletõrjedepoos
20. okt. Rohutirtsude ja Konnakeste
rühma
„Veeprojekt”mille
viis
läbi
AS
Tallinna
vesi
Keskonnahariduse spetsialist Jane Libe.
Anne Marie Rohutirtsude rühmast rääkis sellest nii:
„Toimus seal saalis, kus me
tantsime. Seal oli suur ekraan
ja siis sai pilte vaadata. Seal
näidati kus on veel rohkem
vee kokkuhoidmist. Paned
kraani või dušši kinni, siis
hoiab kokku. Kui tahad pesta,
siis teed lahti.
Kui kraan tilgub, siis tuleb
emale näidata.
Vesi tuleb maa alt ja läheb siis iga lapse kraani. See vesi
puhastatakse ära. Veepuhastis. Siis läheb teiste laste ja
perekonna kraanidesse.
Tädi rääkis mis käib WC potti, mis ei käi. WC potti ei käi
salvrätik, kõrvatikk ja lihtsalt tikk. Need käivad prügikasti.
Söök ka ei käi ja vana lill ka üldse ei käi WC potti.
Hästi tore oli.”
31. okt.- Karneval „Lõbusad sügisannid”. Kokku said

porgandid, kapsad, õunad,
maasikad, kõrvitsad jt. sügisannid. Üheskoos „keetsime”
moosi ja tegime ühepajatoitu. Kõik rühmad said enda
toredaid kostüüme näidata, tehes väikese etteaste.
Hea Õpetaja kuu raames oli meie koridoris fotonäitus „Ka
minu õpetaja oli laps”

TEATER LASTEAIAS
26. okt. külastas meid Anne Velli teater etendusega
„Eeslike Eedu”
31. okt. käisid meil külas Ped. Seminari õppejõud, kes olid
olid kehastunud näitlejateks ja etendasid muinasloo
„Õnneliku mehe särk”
MEILT JA MUJALT
25. oktoobril toimus Toompeal suur õpetajate
meeleavaldus, kus nõuti elamisväärset töötasu.
Kohale oli tulnud üle Vabariigi ligi kakstuhat
inimest, kellel olid kaasas sisukad plakatid. Peeti
asjalikke kõnesid, laulis Õpetajate Meeskoor.
Õpetajaid olid toetama tulnud ka raudteelaste
ametiühing.
Riigikogulane Peeter Võsa kutsus õpetajad
Toompea lossi, kus sai õpetajate pöördumine
spiiker Ene Ergmale üle antud.
Meeleavaldus möödus rahulikult ja soliidselt- just
nagu õpetajatele kohane.
27. oktoobril oli rahvusvaheline kaisukaru päevvõiks selle päeva tähistamise edaspidi oma plaani
võtta.
Pangakaart sai 18 aastaseks. Esimese kaardiga
sai ainult raha välja võtta, makseid sooritada ei
saanud.
31. oktoobril tähistati maailmas 7.miljardise
inimese sündi- on see nüüd Pjotr Kaliningradist või
keegi kusagilt mujalt maailmast, ei teata päris
täpselt.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
4. okt. käis Maire leivaliidu konverentsil
5. okt. tähistasime ühiselt kohvilaua taga ja torti süües
õpetajate päeva.
6. okt. käisid meie aastaõpetajad vastuvõtul Mustamäe
Kultuurikeskuses Kaja
6.
oktoobril
toimus
Tallinna Pedagoogilise
Seminari
aulas
alushariduseja
täiendusõppe osakonna
ja
Tallinna
Lasteaia
Vesiroos
ühiskonverents „Tark ja
loov lasteaiaõpetaja.”
Meie
lasteaia
poolt
rääkisid oma lugu õpetajaks kujunemisel Marika Männik
ja Liisa Reek. Lasteaia hoolekogu liige Gert Laanemaa
lapsevanemana tutvustas kuulajatele oma lugu.
Meeleoluka slaididega ilmestatud ülevaate õpetaja
päevast lasteaias esitasid õpetajad Evelyn Alus ja Rahel
Rist ning muusikaõpetajad Janne Kivi ja Iivi Meeksa
tutvustasid muusikategevuste lõimimise võimalusi. Loeti
ette Ivika Kuriksi lugu „Minu päev lasteaias”
Lõpetuseks esitasid Naksitralli Rühma lapsed etenduse
“Vesiroosi printsess” .
12. okt. TAI Koolitus, kus käis Evelyn
14. okt. tähistas oma 45. sünnipäeva Tallinna
Pedagoogiline Seminar. Seal käisid Jaanika, Evelyn ja
Helle- Reet.
17.okt.
Anneli
Õpetajate
majas
Alushariduse
ainesektsiooni infopäeval „Jussiga looduses”
18.okt. Jaanika Õpetajate majas direktorite nõupidamisel
19.okt.
Helle-Reet
Õpetajate
majas
Ideaasle
võrgustikutöö ja varajase märkamise seminaril
20.okt. Jaanika ja Evelyn koostöökohtumisel Haabesti
vabaajakeskuses
21.okt. Mauruse kirjastuse konverents” Laps ja õpetajaKes keda?” esinesid Erika ja Anneli, osalejad Jaanika ja
Evelyn

Õpetajate ühise pingutusena said korda meie
keldriruumid.
Autoritekoondiselt Anneli Liis, Erika Naudi, Rahel Rist,
Evelyn Alus Ilmus järg raamatule "Õpime rõõmuga"
Praktilisi harjutusi lapse keele, loovuse ja fantaasia
arendamiseks.
Raamat annab lastele matemaatika
algteadmisi ja kujundab neis loogilise
mõtlemise
ning
arvutamisoskusi.
Raamatus on luuletusi, liisusalme, jutte,
harjutuslehti; mälu, fantaasiat ja loogilist
mõtlemist arendavaid mänge. Siit leiate
mõtteid,
kuidas
ise
toredaid
mänguvahendeid valmistada ja kuidas
nendega mängida. Ülesanded on erineva
raskusastmega. Raamatu abil leiavad
tegevust koos täiskasvanuga nii päris pisikesed, kooliks
valmistujad kui ka I klassi lapsed. Siit saavad ideid kõik,
kes lastega tegelevad: emad- isad, vanemad- vanaisad,
lasteaiaõpetajaks õppijad, lasteaia- ja klassiõpetajad.
Raamat on lõbusaks teejuhiks matemaatika maailma.
KOOSOLEKUD
03.okt. Jaanika; Helle-Reet ja Evelyn Ped.Seminaris
konverntsi ettevalmistaval töökoosolekul
4. okt.- Ped. Nõukogu
Infotunnid kolmapäeviti
KOOLITUS
24.- 26. okt- Iivi Kvalifikatsioonikoolituse II moodulil
27. okt. käis Evelyn koolitusel „Pedagoogilise koosoleku
juhtimine” Susi Hotellis.
KÜLALISED
25. okt. külastas meie lasteaeda Kaarli koguduse lasteaia
õpetajad. Nad tutvusid majaga ja vaatasid õpetaja Janne
poolt Naksitrallide rühmaga läbiviidud muusikategevust.
PRAKTIKANDID
Tallinna Ülikoolist olid meil praktikal muusikaõpetuse
magistrandid Antonina ja Merily. Neid juhendasid Janne ja
Iivi.

ILM
Oktoober oli kaunis sügiskuu. Värvilised lehed puudel,
muru roheline. Kuu algul oli küll esimene rahesadu,
kuid ilmad muutusid siis taas soojemaks ja püsisid
+10 kraadi juures kuu lõpuni. Palju päikeselesi päevi ja
kõigil oli võimalus tõeliselt kuldset sügist nautida ja
imetleda.
Mujal maailmas nii kaunis ei olnud:
Tais, Banghokis olid meeletud üleujutused. Rohkelt
kannatanuid ja inimohvreid
Türgis suur maavärin. Palju purustusi ja hukkunuid.

Jaanika tänab laadalisi- Aitähh müüjatele ja
ostjatele
Evelyn tänab kõiki töökaaslasi, kes aitasid
keldriruumid ilusaks ja puhtaks muuta.
Koostegemises peitub jõud!
Krõllid tänavad kõiki oma rühma vanemaid
toredate kostüümide eest
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

