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Mitmevärviline sügis
Kirjuid lehti lendleb alla,
taevaluugid tihti valla.
Vahel näha võib ka päikest,
kuulda mürisevat äikest.
Porised on teed ja rajad,
tühjaks jäänud suvemajad.
Linnud lendamas on ära,
tehes üsna palju kära.
Üle väljade vihiseb kõle tuul,
viies viimsed lehed puult.
Vargsi meie maale trügis,
mitmevärviline sügis.

ÕNNITLEME!
2. okt. – RITA
12. okt. – ANNIKA

ÕNNITLEME MEIE LASTEAIA AASTAÕPETAJAID
2013:

AASTA ÕPETAJA 2013 –
IVIKA KURIKS – Lepatriinude rühm
TUBLI LASTEAIATÖÖTAJA 2013 –
EVELYN ALUS- õppealajuhataja
AASTA ÕPETAJA ABI –
KAI VALGMA- Tähetäpside rühm
ELUTÖÖ PREEMIA 2013 –
JANNE KIVI- muusikaõpetaja
NOOR ÕPETAJA 2013 –
ANNIKA PÄEV- Lepatriinu rühm

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. oktoober- Lemmikloomapäeval käisid Mei Margareti ja
Pia Sofia vanemad Tähetäpside
ja krõllide lastele tutvustamas
oma treenitud koera. Lapsed
olid üllatunud, kui hästi koer
sõna kuulab ja kõike käskluste
järgi teeb. Lapsed elasid koera
trikkidele kaasa. Pärast said
lapsed teha koerale pai.
8. Oktoober- Pardikestele, Krõllidele ja Naerulindudele
tulid külla Nõmme tuletõrjujad
rääkima teemal „Tulest targem“.
Tuletõrjujad tutvustasid oma
riietust,
töövahendeid
ja
tuletõrjeautot,
rääkisid
tuleohutusest.
Krõlli
rühma
lapsed joonistasid pärast ka oma
muljed paberile „Tulest targem“.
14. oktoober- leivapäev. Saaremaa „Karja pagariäri“ käis
Pardikestele, Naerulindudele ja
Krõllidele vestlemas teemal
„Leiva teekond lauale“. Saime
maitsta erineva kuju ja maitsega
leibu.
Keiri ema küpsetas Krõlli rühmale
suure leiva, millest valmistasime
koos lastega „Angry birdsi“
võileibu.
16.
okt.
käisid
Pardikesed
Allika
lasteaias
lõimumisprojekti raames vahval sügispeol. Koos lauldi ja
mängiti ning maiustati sügisandidega. Aitäh
küllakutsujatele!
Konnakeste kokkutulek
18. oktoobril, juba teist aastat
järjest, sai Konnakeste rühma
eelmine lend kokku Tabasalus
vahvas Rohujuure kohvikus.
Kohale jõudes võtsid poisid
õpetajaid vastu lillede ja
kommikarpidega.
Soojade
pirukate ja salati kõrval oli
laual ka uhke Konnakeste tort.
Oli üks lõpmata armas kokkusaamine ning tundub, et
sellest on tekkimas tore traditsioon.
24. oktoobril tegid väikeste
Rohutirtsude ja Konnakeste
õpetajad Anne, Helena,
Marga, Ulvi ja Rita oma
Rühma lastele väikese
etenduse „Naeris“.
24. okt. Naerulinnu lapsed käisid õppekäigul
Lennusadamas.
Krõllid korraldasid rühmas koostöös lastevanematega
näituse „Sügis“.
28. okt. II esmaabi koolitus Naerulindude lastele- Selgroo
terviklikkuse printsiip. Läbiviijaks Mare Liiger.

21. ja 22. oktoobril toimus Rohutirtsude, Naksitrallide,
Pokude, Konnakeste,
Lepatriinude ja Mõmmide
lastele väike armas
Pannkoogipidu. Lauldi ja
mängiti koos karuema ja
karulapsega, lauldi karule
unelaulu ja lõpuks söödi
maitsvaid pannkooke.
ÕUETEGEVUSED
Krõllid tegid koostöös praktikandi Elitsaga põneva
õuesõppetegevuse „Õhupallinägu“.
2. okt. Mõmmid õp. Iiviga Metsamuusikatunnis.
28. okt. käisid Mesimummid õpetajate Anne, Katrini ja
Jannega metsas õppekäigul ja metsamuusikatundi
pidamas.
Pokud ja Konnakesed käisid õp. Evega metsas
liikumistegevust tegemas
30. oktoobril tegid Lepatriinu õpetajad Annika ja Ivika
oma lastega õuesõppetegevuse „Kiigub- liigub aga paigast
ei saa.“ Seda olid vaatama kutsutud ka teised õpetajad.
22. oktoober: OMADEGA METSAS.
Teemanädala
„Linnud
sügisel“ raames „lendasid“
Naerulinnud
kogu
oma
pesakonnaga metsa. Kaasas
JanOskari
pikksilmad,
tuvastati sulelisi „sugulasi“ ja
siis läks mänguks.
Mõned
linnud
pääsesid
püünisest, mõned kulli küüsist. Teised jäid ilma oma
sabadest, kolmandad munadest.
Lõbude lõpuks reisiti koos sõpradega lõunasse.
Metsa alla jäi kevadet ootama looduslikust materjalist
ehitatud „sügislinnu“ pesa. Kavala linnu 22 muna leiti
metsa alt ka üles!
Nalja ja naeru, elevust ja hasarti jätkus kõigile! 
Õpetaja Kersti
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. okt. Jannel näidispäev (muusikategevused ja loeng)
Tall. Ülikooli Ped. Seminari tudengitele
14.okt. Leivapäeva tähistamine. „Karja Pagariäri“ leibade
degusteerimine koos Maali Kanemäega
15. okt- TEL mälumäng Sinilinnu lasteaias. Meilt osalesid
Ivika, Niina ja Katrin
18.okt. osales Jaanika Haridusametis arengukavade
komisjoni esimesel nõupidamisel.
22.okt. Ümarlaud TSG-ga
23.okt. Jaanika Alushariduse juhtide nõupidamisel
Õpetajate Majas
KOOLITUSED
07.okt. Marju Karin koolitus „Kuidas ümbritsevas
maailmas
tasakaal saavutada“ +õpetajate päeva tähistamine
8. okt. Iivi Mustamäe muusikaõpetajate koolitusel Kikase
lasteaias. Koolitajaks S. Toompere.
17. okt. Liina eripedagoogika ja logopeedia sektsiooni
õppe- ja teabepäeval Õpetajate Majas. Teema „Mida võiks
logopeed teada hambumusanomaaliast.
30. okt. Toiduhügieeni koolitus õpetajate abidele.
31. okt. Tiina ja Ülle Vunderi käsitöökoolitusel

PRAKTIKANDID
Janne ja Iivi juures on praktikal Tallinna Ülikooli
Kunstiteraapiate osakonna kunstiteraapia kursuselt
üliõpilased Kertu Soonberg ja Karmen Aasanurme. Nad
tegelevad Mõmmide rühma lastega.
KOOSOLEKUD
2. okt. Ped. nõupidamine
09.okt. Arendustiimi koosolek -Tööaeg
10.okt. Juhtkonna nõupidamine
16. okt. Tervisetiimi koosolek
TEATER
4. okt. teater Nipitiri „Kapsamamma võluaed“
Huvitavaid fakte meilt ja mujalt
 10. oktoobril avati taas kaua remondis olnud
Ülemiste ristmik ja seoses sellega ka Eesti
esimene liiklustunnel.
 26. oktoobril oli Loomaaias suur kõrvitsapidu.
Loomadele toodi inimeste poolt mitmeid tonne
kõrvitsaid. Paljud loomad sõid neid meeleldi, aga
mõned olid nõus ainult
kõrvitsasse peidetud maiust sööma. Igal juhul oli
põnevust nii loomadel kui külastajatel.

ILM
Oktoober oli imekaunis ja soe. Kuu alguses oli pisut
kargem ja öösiti esines ka miinuskraade, aga
keskmine temperatuur püsis kuu lõpuni ikka 10 kraadi
juures.
Kogu Euroopat räsinud ja ka inimohvreid nõudnud
torm, põneva nimega Püha Juudas, jõudis 29. Okt.
varahommikul ka Eestisse. Enim oli tormi meelevallas
läänerannik, Pärnumaa ja Lõuna Eesti. Torm rebis
katuseid ja murdis puid. Elektrita jäid ligi 70 tuhat
majapidamist. Inimesed meil õnneks kannatada ei
saanud.
LAPSESUU
Leivapäeval küsib õpetaja lastelt: Kes teab
kuidas nimetatakse Gruusia leiba?
Üks tüdruk vastab: Kaloss! (Tegelikult
Lavašš)
3 aastane pisipreili kiitleb vanaisale külla
tulnud sõprade ees, kui hästi ta ujuda
oskab. Üks onu siis uurib neiult, et kuidas sa ujud,
konna või koera? Preili vaatab uskumatu näoga onule
pikalt otsa ja vastab: «Ise sa võib-olla ujud nagu konn,
mina ujun ikka nagu inimene.»





Täname lapsevanemaid kes abistasid õpetajaid
õpetajate päeval:
Lepatriinude rühmas Jevgenia Arro ja Kertu
pildre
Pokude rühmas Gaidi Martin ja Monika Karu
Naerulindude rühmas Maaja Rood
Mesimummide rühmas Tiina Vares
Konnakeste rühmas Jelena Ojamets
Tähetäpside rühmas Malle Trost- Ralfi
vanavanaema!
Täname perekond Tatterit, kes tulid oma
koeraga meile lemmikloomapäeval külla.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

