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VESIROOSI HOIAME, KALLIKS PEAME, LOODAME
LÄHEB PAREMAKS!
Nüüd mina hakkan laulemaie, folgipidu pidamaie.
Laulan kõigil meele rõõmsaks,
Meele rõõmsaks, naeru suule,
Naeru suule, mured metsa,
Mured metsa, valud laande,
Nüüd võib pidu alata!
Vesiroosi hoiame, kalliks peame, loodame,
Läheb paremaks!
Kui sina usud enda-asse, laste särasilmadesse,
Lahke sõna võimusesse, vesiroosi puhtusesse,
Puhtusesse, valgusesse..
Usud Jannet, Jaanikata, usud iseennast ka,
Siis läeb kõik meil ladusalt!
Sellised toredad laulusõnad kirjutas õpetaja Erika
EESTIMAA SÜNNIPÄEV
23. veebruaril tähistasime lasteaia saalis piduliku
aktusega Eesti Vabariigi 91. sünnipäeva. Tervituskõnega
esines Helle- Reet ja koos laulsime Eesti Hümni.
Kuulasime ka tublide laululaste- Elisabethi, Pärdi, Eeriku,
Brigitta, Kert- Kristjani, Lisandra ja Grete esinemist.
Samuti laulsime koos laulu „Mu koduke on tilluke” ja
maiustasime sünnipäevakommidega.

ÕNNITLEME!
5. veebr. - Agnes
10. veebr. – Kätlin
11. veebr. – Taimi
13. veebr. – Janne
19. veebr. – Evelyn K.
27. veebr. – Lilo

LAPSESUU
JARON TEATAB: „SAAKS NEED
POLIITIKUD
ÜKSKORD
SELLE
MAJANDUSLANGUSE VALMIS, SIIS
SAAKS
RAHULIKULT
LASTEAIAS
KÄIA!”
ILM
Oli mõnus talvekuu. Parajalt
külma ja lund. Sai talvelõbusid
nautida, lumememme teha ning
jääst kaunistusi meisterdada.
Külmakraade oli keskmiselt 2-5.
Päevad on juba pikemad ja vahel
harva piilus ka päike pilve tagant.
Õhus on tunda KEVADET!

2009.a.

19. veebr. toimus järjekordne
laululind 2009” , millest võttis osa
55 last. Päev algas juhataja
Jaanika tervituslauluga, millele
järgnesid laululaste esinemised
Pärastlõunal toimus aga Vesiroosi
Folk, kus esinesid nii lapsed kui
ka õpetajad. Õpetajate poolt tuli
ettekandele Erika loodud regilaul
ja rahvatantsukava, mille õpetas
meile
tantsutreener
Annely.
Samuti tantsisid rahvatantsu ka
lapsed. Suur tänu kõigile toreda
päeva eest!

laulupäev

„Vesiroosi

VEEL TOREDAID TEGEMISI LASTELE
3. veebr. külastasid Krõllid, Mesimummid, ja Tähetäpsid
tsirkuseetendust Lindakivi kultuurikeskuses.
11. veebr. – lasteaiaperel käis
külas onu Toomas koos oma
lemmikute ämblikkudega ning
rääkis
nende
päritolust
ja
toitumisest. Kõigil, nii väikestel kui
suurtel oli väga põnev oma
silmaga erineva suuruse ja
käitumisega ämblikke vaadelda.
14. veebr. sõbrapäev. Seda tähistasime Lotte päevaga.
Lapsed olid kaasa võtnud
palju väikesi Lottesid ja
riietunud
vastavalt.
Üllatusena oli saalis ka
„päris” Lotte.
Sõbrapäeval
töötas
ka
Sõbrapost.
Postiljonideks
seekord Naerulindude rühma
lapsed Eerik ja Triinu- Liis,
kes
jaotasid
laiali
sõbrapostkasti
pandud
tervitusi ja häid soove. Meie
meisterkokad olid kõikidele
rühmadele
valmistanud
imeilusad tordid.
25. veebr. tähistasime vastlapäeva. Suuremad lapsed
käisid vastlasõitu tegemas Sütiste metsas, väiksemad
lasid vastlaliugu oma lasteaia mäeküngastel. Pärast joodi
kuuma teed ja kosutati ennast Maire poolt tehtud
küüslauguleivakestega. Lõunasöögiks oli nagu ikka
hernesupp ja õhtuooteks maitsvad vastlakuklid.
27. veebr. toimus Kultuurikeskuse Kaja koolieelikute
etlemiskonkursi Mustamäe eelvoor. Sellest võtsid osa
Mona Robin Vöörmann Lepatriinudest ja Anete
Rosenberg Mõmmidest. Väga tubli oli Anete, kes pääses
edasi lõppvooru. Suur tänu vaevanägemise eest
õpetajatele Helile, Hellele ja Taimile.

UUDISEID MUJALT EESTIST
 Ilmumas on Eesti muinasjuttude kuldraamat, mis
on mahukas muinasjutuvalimik ja ühtlasi
teatmeteos
 Tore, et elutöö kultuuripreemia saajate hulgas oli
ka armastatud lastekirjanik Ellen Niit. Ootame
tema sulest veel mitmeid vahvaid raamatuid
Õpetajate toredaid ja tähtsaid tegemisi
3.
veebr.
käis
Janne
Õpetajate
Majas
Õppenõustamissüsteemi arendamise infopäeval
4.
veebr.Iivi
Liivaku
Lasteaias
Mustamäe
muusikaõpetajate koosolekul. Teemaks lasteaedade
Laulupeoke.
5. veebr.- õpetaja abid käisid külas Sinilinnu Lasteaias
tutvumas nõudepesumasina kasutamisvõimalustega.
5.veebr.
Õpetajate
majas
toimus
Jaanikal
Mentorprogrammi lõpetamine
10. veebr. käisime Okupatsioonimuuseumis
17.veebr - Kvaliteediauhind 2009 assessorite töögrupp
konsensuskoosolek Jaanika juhtimisel.
17. veebr. Helle- Reet Kanutiaias teatrinõukogu
koosolekul
19. -26. veebr. käis Rahel puhkusereisil Kanaaridel
26.veebr. käis Jaanika juhtide nõupidamisel Õpetajate
Majas.
26.veebr. käis Helje Päästekeskuse infopäeval Haabersti
Vabaajakeskuses
TEATER LASTELE.
20. veebr. külastas lasteaeda teater Mäng etendusega
„Sabad”
KOOSOLEKUD
2. veebr. juhtkonna nõupidamine.
2. 16. ja 25. veebr. Õppekavatiimi koosolekud
27. veebr. töötajate erakorraline üldkoosolek
eelarvekärbete teemal
20.-25. veebruaril osalesid õpetajad Anneli,
Katrin ja juhataja Jaanika projektikohtumisel
Itaalias, Ascoli Picenos
Projektikohtumiseks valmis meil Krõllide
ja Tähetäpside rühma lastega koostöös oma
kodupaika tutvustav mapp. Agaralt joonistati
pilte erinevatest Mustamäe piirkondadest.
Projektimappi osutusid valituks järgmised
Mustamäe meile tähtsamad kohad ja asutused:
1. Tallinna Lasteaed Vesiroos
2. Tallinna
Saksa
Gümnaasium
3. Tallinna
Tehnikaülikool
4. AS Leibur
5. AS Klementi
6. Mõtlik mees
7. Lehola
kiviLeivakivi
8. Parditiigi park
9. Männi park
10. Sütiste mets
11. Regionaalhaigla
Vahvad joonistused saatsid oma sõpradele Itaaliast
Väikesed Rohutirtsud ja suuremad Krõlli lapsed.
Õpetaja Evelyni ja Raheli koolitustundides meisterdasid
õpetajad Itaalia õpetajatele vilditud ehetekomplektid.
Projektiaastate viimane kokkuvõttev kohtumine on
Belfastis 15.-19.mai.2009.

LASTEAIALE JA LASTEAIALT
 20. veebruaril esitasime uue projektitaotluse
Archimedese Sihtasutusele pealkirjaga ”Euroopa
aed”
 Valmis uus Koolieelse lasteasutuse riikliku
õppekavaga vastavusse viidud Tallinna Lasteaed
Vesiroosi Õppekava.
 Seoses majanduskriisiga riigis vähendati lasteaia
eelarvet 8,5% so 531400 EEK
KOOLITUSED
6.-7. veeb. Jaanika ja Reinika Kvaliteediauhind 2009
assessorite õppepäevadel
9.-10. veebr. Ulvi Moreno Koolituskeskuses koolitusel
„Laps ja õpetaja üksi ja koos”
27. veebr. – Helje koolitusel-infopäeval
„Enesekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine”
Õpetajate Evelyni ja Raheli koolitustundides õppisid
õpetajad viltimistehnikat
Alates 12. veebr. alustas tegevust treener Annely
juhtimisel õpetajate rahvatantsukool.
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Jaanika tänab kogu personali ühte hoidva ja
teineteist toetava suhtumise eest rasketes
olukordades.
Suur tänu õpetajatele: Evelyn, Rahel, Erika, Katrin
ja Annely entusiastliku ja professionaalse
suhtumise eest projektitegevusse.
Täname
Iivit
Laulupäeva
läbiviimise
ja
korraldamise eest
Täname Annet, kes väga kohusetundlikult ja suure
südamega organiseerib sportlikke üritusi lasteaias.
Täname Mairet ja tema abilisi sõbrapäeva tortide
ja vastlapäeva näkside eest.
Janne
tänab
õppekavaarendustiimi
professionaalse
töö
eest
uue
õppekava
valmimisel.

Mida teha, kui hingamine kipitab ja on tunda, et haigus
hakkab tulema?
Neid nippe teab jagada naabrinaine või vanaema. Mõelda vaid,
et mõni neist võtetest on pärit lausa kesk- või muinasajast... Ja
töötab siiani
Külmetus: ingverikeedis ja küüslaugust kaelakee
- Lõika õhukesed sidruniviilud, pane mett peale ja lase kaks
tundi seista. Siis söö kõik koos koortega ära! Eriti hea, kui saad
kasutada taruvaiguga mett.
- Lömasta ingverijuure tükk lusika või pudrunuiaga. Ära lõigu,
muidu läheb kibedaks! Pane ingver vette, lisa poole sidruni
lõigud ja puruks pressitud küüslauguküüs, keeda viis minutit,
lase jahtuda, lisa maitse järgi mett. Ja siis joo vedelikku nii tihti
kui võimalik. Ära pane mett liiga kuuma vedelikku, see
vähendab ravitoimet.
- Riputa kaela või voodi kohale küüslauguküüned. Eeterlike
õlide aroom hoiab hingamise puhta. Ära unusta
küüslauguküünt pisut katki lõigata, et aurud ikka välja pääseks.
Teine võimalus on küüslauk pudrunuiaga täiesti puruks
tampida ja siis marli sisse panna. Nii tuleb lõhna eriti palju.
- Hoidu suhkrust! See on kõige hullem immuunsüsteemi
nõrgestaja! Söö palju küüslauku, sibulat, juur- ja puuvilju, eriti
C-vitamiinirikkaid sidruneid, kiivisid ja jõhvikaid.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

