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Mitmevärviline sügis
Kirjuid lehti lendleb alla,
taevaluugid tihti valla.
Vahel näha võib ka päikest,
kuulda mürisevat äikest.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
6. okt. – Päästeameti korraldatud õppepäev Tulest
targem lõpurühmadele. Saalis tutvustati tuletõrjujate
tööd, räägiti tuleohutusest. Õues said lapsed tutvuda
päästeautoga.

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
4. okt. - GERDY
12. okt. – ANNIKA
29. okt. – GERLY
ÕNNITLEME MEIE LASTEAIA AASTAÕPETAJAID
2015

AASTA ÕPETAJA 2015- RAHEL
AASTA ÕPETAJA 2015- IIVI
AASTA NOORÕPETAJA 2015- JELIZAVETA
AASTA ÕPETAJA ABI 2015- HILJA
1.oktoobril tähistasime lasteaias Õpetajate päeva.
Meile tulid esinema vilistlased Mariette- Ly, Eliise ja
Mirjam.

7. okt. käisid Pokud õppekäigul Aegviidus. Tutvuti
putukate eluga.
8. okt.- toimus sügislaat. Suur tänu nendele, kes olid
oma kaupa müümas.
12. okt. käisid Konnakeste
lastel külas lapsed Lepistiku
Lasteaiast Siilipere rühmast.
Õpetaja Iivi ja Lepistiku
muusikaõpetaja
Anneli
juhtimisel peeti maha üks
vahva mängupidu.
13. okt- Naksitrallid käisid õppekäigul Glehni pargis.
12.-16. okt. oli lasteaias leivanädal. Õppetegevused
olid seotud leivaga, käidi läbi teekond viljakülvist
leivatüki
suhupanemiseni.
Rohutirtsud
koos
Konnakestega degusteerisid
erinevaid leivasorte. Laste
lemmikuks osutus „Laste
leib“.
Jaroni
ema
Rohutirtsude rühmast rääkis
leivaküpsetamisest
ja
õpetaja Gerdy küpsetas. Ka Lepatriinu rühma lapsed
küpsetasid ise leivakakukesi.
20. okt. Mängupeod Naerulindude ja Krõllide lastele
lasteaia saalis, Pardikestele, Naksitrallidele ja
Rohutirtsudele Sütiste metsas. Naerulinnud ja Krõllid
läksid külla karuemale (Iivi) ja karupojale (Janne).
Mängiti, lauldi, tantsiti ja lõpuks pandi karupoeg
magama.

Sütiste metsas olid samuti karuema ja karupoeg
kellega koos kuulati metsa hääli, vaadeldi puid ja
muidugi lauldi- mängiti.

21. okt. toimus mängupidu sõimerühmade lastele.
Seekord olid laste võõrustajateks siilid Juss ja Siim
Janne ja Iivi käpikutega). Ka siilikesed lauldi lõpuks
talveunne.

3. ja 17. oktoobril käisid Janne ja Iivi
Muusikaakadeemias
noori
muusikaõpetajaid
koolitamas.
25. oktoobril käisid Janne, Jaanika, Rahel, Erika,
Anne P. ja Ülle matkamas ja sügisest viimast võtmas
Kõrvemaal Paukjärve ääres. Täname teejuhti
lapsevanem Evelini.

26. okt. käis lastel külas Prügihunt. Pokudele,
Konnakestele, Mõmmidele ja Pokudele räägiti prügi
sorteerimise tähtsusest ja mängiti vastavasisulisi
mänge.

Pardikeste rühma lapsed korjasid ühiselt palju
vahtralehti ja meisterdasid nendest ühe vahva
sajajalgse.
Kiusamisest vabaks projekti raames saabusid
Pardikeste rühma suures kohvris ja värviliste
õhupallidega
Pardikeste
uued
sõbrad
lillad
karukesed.
TEATER LASTEAIAS
9. okt. külastas meie lapsi teater Miku- Manni
etendusega Pätuke
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2. okt. Käisid meie aastaõpetajad Iivi, Rahel ja
Jelizaveta
pidulikul
Tallinna
aastaõpetajate
austamisgaalal Nordea Kontserdimajas
7. okt. Korraldas Mustamäe Linnaosavalitsus
Mustamäe lasteaedade ja koolide aastaõpetajatele
piduliku vastuvõtu.
05.-12.okt. Jaanika Koolituspuhkus Madeiral „Kuidas
motiveerida ennast ja teisi“
14. okt Jaanika Õpetajate Majas lasteasutuste
direktorite nõupidamisel
14. okt. Evelyn ErasmusPlus infoseminaril
16. okt. JaanikaTallinna Saksa Gümnaasiumi
35.aastapäeva aktusel
18.-22.okt. Jaanika, Erika ja Evelyn Erasmus + K2
projektikohtumisel Rootsis.
Kaks aastat kestva projekti „Blue Planet-Water
around us“ esimene kohtumine uute partneritega:
 Leikskólinn Blásalir Reykjavík, Island
 Szkola Podstawowa nr 37, Poola
 L' Hospitalet De L' Infant
Escola
Mestral,Hispaania
 Stretereds Förstskola Mjölndal, Rootsi

ILM
Oktoober üllatas meid tõeliselt kauni
kuldse sügisega. Öösiti esines küll öökülma ja
autojuhid said hommikuti ka aknaid kraapida, aga
päevad olid päikeselised ja temperatuurid püsisid
kindlalt 10. kraadi juures.

KOOSOLEKUD
28. okt. Ped. Nõupidamine

KUMMALINE NIPP MIS AITAB KIIREMINI UINUDA
JA PAREMINI MAGADA
Yahoo Shine kirjutab harjumusest hoida magades
jalg tekiääre alt väljas. Uneteadlane Natalie
Dautovitch kinnitab, et see lihtne nipp aitab nii
paremini uinuda kui magada.
Uni on temperatuuriga tihedalt seotud. Vahetult enne
uinumist kehatemperatuur alaneb, kusjuures kõige
sügavamas unefaasis on keha kõige jahedam.
Mõned teadlased on koguni väitnud, et jahe ilm võib
põhjustada
unisust,
ja
kuigi
une-eelne
kehatemperatuuri langus juhtub iseeneslikult, saab
sellele
kaasa
aidata.
Näiteks
võib
enne
magamaminekut minna sooja vanni. Kui veest välja
tulla, jahtub keha kiiresti ja teeb uniseks. Samuti võib
mõjuda sooja joogi joomine. Paljudele meeldibki jalga
teki alt väljas hoida ja nad ei tee seda teadlikult.
Dautovitch usub, et see ongi keha loomulik
reaktsioon, kui uinumiseks on liiga palav. Aga miks
just jalg? Teaduri selgitusel on jalalaba karvadeta ja
sellise ehitusega, et selle kaudu oleks hea
kehasoojust hajutada. Nii ongi jalga teki alt välja
lükates lihtne end kiiresti maha jahutada, et edasi
magada.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

