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OKTOOBER

SÜGISE VÄRVID
L. Tungal
SÜGIS SAABUS PINTSEL PEOSMETS ON NÜÜD KUI KUNSTITEOS!
VAHTRAD SAID TALT PÕSEPUNA,
KASTAN TUHAT PRUUNI MUNA.
KASK JA PÄRN ON KULLAKARVA,
LEPALEHED MULLAKARVA.
PIHLAKAD SAID KAELA PÄRLID…
SÜGISEL ON UHKED VÄRVID!
SAMAKS JÄID VAID MÄND JA KUUSKNAD ON HOOPIS TEISEST PUUST!
ÕNNITLEME!
2. OKT. – RITA
12. OKT. – ANNIKA
15. OKT. – MAIRE
25. OKT. – MAIRE L.
Õnnitleme Tallinna Lepistiku Lasteaeda kes sai 19.
oktoobril 40
ÕNNITLEME
2012:

MEIE

LASTEAIA

AASTAÕPETAJAID

NOOR ÕPETAJA 2012 –
LIISA REEK- Mõmmide rühm
ÕPETAJA 2012 –
ANNELI LIIS- Krõllide rühm
TUBLI LASTEAIATÖÖTAJA 2012 –
MAIRE ESTER- peakokk
ELUTÖÖ PREEMIA 2012 –
TERESA MINITS- Mõmmide rühm
AASTA ÕPETAJA ABI 2012 –
MARGA SOKOLOV-Rohutirtsude rühm

2012.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. okt. Lemmikloomapäev. Tähistasime rühmasiseselt
9. 10. ja 11. okt. käisid Krõllid, Pardikesed ja Naksitrallid
Rimis õppekäigul. Rimi poes tutvustati neile erinevaid juurja puuvilju. Selgitati, et juurja puuviljad sisaldavad palju
vitamiine, lisaks ka vett. Iga
päev peaks sööma vähemalt
5 peotäit juur-ja puuvilju, et
vajalikud vitamiinid kätte
saada. Pärast mängisid
lapsed puuviljade viktoriini.
Iga laps sai ka juur- ja
puuviljade söömise 7 päeva
päeviku, mida hakata kodus täitma.
16. okt. toimusid lasteaias 2 pidu. Mõmmid, Lepatriinud,
Pokud ja Konnakesed panid saalis karu magama.
Kõik ülejäänud demonstreerisid oma toredaid kummikuid
ja vihmavarje lasteaia õuel. Koos mängiti ja tantsiti ning
saadeti üks eksinud Kurg lõunamaale.
19. okt. toimus Krõllidel
Metsamuusikatund.
Metsas
kuulati
metsahääli, vaadeldi ja
võrreldi puid, lehti,
katsuti puukoort ja
sammalt.
Lauldi
metsale,
mängiti
metsamänge. Samuti
kohtuti ka karuga.
23.okt. toimus Krõllide rühma lapsevanema kaudu
organiseeritud õppekäik eesti kaitseväe Vahipataljoni.
Krõllid uurisid, kuidas
elatakse
eesti
kaitseväes.
Nad vaatasid, kuidas
ajateenijad harjutasid
marssimist ja laulsid
eestimaalisi
laule.
Neile
näidati
kaitseväeautosid
ja
mis kõige põnevam,
nad said ka nendesse
ise sisse minna. Lapsed olid väga põnevil.
26. okt. tähistasid lapsed rühmasiseselt Kaisukaru
sünnipäeva.
29. ja 31. okt. toimusid Naksitrallide rühmal ja rohutirtsude
rühmal ujumisvõistlused.
LASTEAIALE
- Tallinna Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse poolt
külas olnud Norra vabatahtlikud
Korrastasid meie lasteaia keldris ühe ruumi lastele
muinasjututoaks. Lisaks said kõik lapsed omale
kingituseks ühe väikese karvase looma.
- Tallinna Haridusameti juhataja 31. oktoobri 2012
käskkirjaga nr 1.-2/434 kinnitati meie lasteaia hoolekogu
koosseis.

LAPSESUU
Lapsed arutlevad vanasõna „Valel on
lühikesed jalad” mõtte üle. Üks tüdruk
seletab, et ükskord tema valetas
emale ja isale ja kohe läks tal üks jalg
lühemaks!
Õpetaja: „Mõista- mõista… Õpetab, aga
inimene ei ole?”
Laps: „Õpetaja!”
Õpetaja: „Õpetaja on ikka ka inimene!”
MEILT JA MUJALT
 Ameerikat laastas tugev orkaan nimega Sandy,
mis tekitas palju kahju eriti New York´is ja milles
hukkus ka inimesi.
 Kaisukaru Teddy Bear tähistas oma 110.
sünnipäeva.
Teddykaru
sünnipäevale
pühendatud näitus- messil Saku Suurhallis said
külastajad tutvuda erinevate karudega paljudest
maadest. 100 aastast kaisukaru tutvustas Sillamäe
muuseum.
UUS RUBRIIK- PÕNEVAID TÄHTPÄEVI
 10.oktoobril
igal
aastal
tähistatakse
Ülemaailmset vaimse tervise päeva (World
Mental Health Day) . Esimest korda tähistati seda
päeva 1992. aastal.
Meie tähistasime seda mõttetalgutega
 12. oktoobril on Munapäev. Kaunis Viini linnas
võeti 1996-ndal aastal vastu otsus hakata
tähistama
Munapäeva.
Munapäev on kena üritus, millega tuletatakse
meelde, kuivõrd head, toredad ja kasulikud on
Munad.
 15. oktoobril on Ülemaailmne kätepesu päev
 16. oktoobril on Ülemaailmne toidupäev
Toidupäeva eesmärk on tuletada meelde, et
maailmas
kannatab
üle
miljardi
inimese
toidupuuduse all.
 21. oktoobril on õunapäev
 23. oktoobril, pühapäeval 4004 e.m.a. ,lõi Jumal
maailma
Aadam ja Eeva löödi paradiisist välja sama aasta
10. novembril.
ÕPETAJATE TÄHTSAD TEGEMISED
4. oktoobril tunnustati Mustamäe aastaõpetajaid
Kultuurikeskuses kaja. Meie õpetajatest käisid seal Liisa
ja Anneli
5. oktoobril tähistasime Õpetajate päeva. Suure
üllatusena viidi meid ajaloolise purjeka Kajsamoor pardale.
Seal saime kuulda kapten Herkki Haldre suust vahvaid
lugusid purjeka ajaloost, sõime ülimaitsvat lõhesuppi ja
tunnustasime meie aastaõpetajaid.
11. okt. Janne ja Helle- Reet käisid KIK-i konverentsil
„Maa ja ilm” Viru Konverentsikeskuses.
15.okt. toimus koostöökohtumine Logistikapataljoni
kaplani Mihkel Madalveega
17.okt. osales Jaanika juhtide nõupidamisel Õpetajate
Majas
17. okt. sai kokku meie kuuplaanitiim, et parendada ja
ühtlustada kuuplaanide tegemist.
18. okt- Ülle ja Anneli praktikaseminaril Tallinna Ülikooli
Pedagoogilises Seminaris.
UUED TÖÖTAJAD: Kersti Ots Naerulindudes ja Helena
Keskpaik Rohutirtsudes.

Krõllide rühma õpetajad eesotsas Anneliga alustasid
blogimist
Nordplus projekti
raames. Nende
tegemistest saate
lugeda:
http://movingoutdoors.blogspot.com/

TEATER LASTEAIAS
12.
okt.
külastas
lasteaeda Ivar Lett
imelise
etendusega
„On vaid hetk”

KOOLITUSED
11.-12. okt. Evelyn ja Jaanika Center Hotel'is algaval
kursusel "Juhtimise efektiivistamise võimalusi ja võtteid"
31. okt. Koolitus – Scrapbooking. Uus huvitav
kunstitehnika. Seal osalesid Evelyn, Anneli ja Rahel.
31. okt. Katrin koolitusel Supervisiooni grupp Tasakaalu
hoidmine
29.-31. okt. käis Ivika koolitusel „Kooli väärtussüsteemi
arendamine”
PRAKTIKANDID
Mõmmides praktikant KAIRE Ped. Seminarist.
KOOSOLEKUD
08.okt. Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed koosolek
10. okt. – Ped. nõupidamine
16. okt. Õpetaja abide infotund

ILM
Oktoobri algus oli võrdlemisi soe, kuid tuuline ja
vihmane. Keskmised temperatuurid olid 10. kraadi
ümber.
26. oktoobril sadas maha aga 10 cm. Paksune lumekiht
ja järgmiseks hommikuks oli juba paks lumi maas. See
rüümustas eelkõige lapsi, kuid tõi liiklises kaasa
tõsise kaose- palju ummikuid ja liiklusõnnetusi. Nagu
ikka- talv tuli ootamatult.

 Krõllid tänavad Nora ema, kelle kaudu
saime käia õppekäigul Vahipataljonis.
 Täname lapsevanemaid, kes õpetajate
päeval aitasid laste järgi vaadata.
 Täname juhtkoda toreda õpetajatepäeva
eest.
 Täname kõiki lõbusaid müüjaid ja lahkeid
ostjaid Sügislaadal, 3. oktoobril!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

