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VEEBRUAR

VEEBRUAR
L. Tungal
Vastu karmi veebruari
kinnas kaotas sõbratari.
Nagu vang kesk lumehange
seisis, pöial külmast kange.
Otsis oma perenaist takas siis kusagilt ei paista
paljakäsi kõndiv piiga?
Külm ehk tallegi teeb liiga?
Väike kinnas suures linnas
ootas, kurbus villarinnas…
Lõpuks tüdis, nutmast lakkashoopis leevikeseks hakkas!
EESTIMAA SÜNNIPÄEV
22. veebruaril tähistasime
piduliku
aktusega
Eesti
Vabariigi 95. Aastapäeva.
Laulsime koos Eestimaast,
kuulasime laululaste- Sarah
Marii, Emma Helena ja
väikese Jaan Martiniesinemist ja tulevast pianisti
Jaanat Naksitrallidest. Samuti luges Janne luuletuse
Eestimaast ja Vesiroosi trio laulis laulu „Üksteist peab
hoidma.“
Direktor Jaanika sõnavõtt:
Armas Vesiroosi pere!
Õnnitlen Teid kõik meie riigi 95. sünnipäeval.
Et püsida väikeriigina maailmakaardil on meid kõiki väga vaja, seepärast
hoides ennast terve, rõõmsa ja õnnelikuna, hoiame ka kogu Eestimaad.
Milles peitub Eesti tugevus?
Eesti tugevus seisneb meis, eestlastes, kellel on olemas kolm
iseloomuomadust: Töökus, Tulemusele orienteeritus ja kohusetundlikkus.
Laste ülesanne tänases maailmas on olla uudishimulik, õppida ja
unistada, sest unistuse nimel tööd tegev noor on kordades tõhusam
õppur, kui korraldusi täitev tegelane. See mida lapsed õpivad peab olema
1 osa maailma paremaks muutmise poole.
Koos meie muutumisega elab ja muutub ka ajalugu.
Meie oleme need, kes teevad tulevikus ajalugu.
Eilne laulupäev oli suurepärane, aga tänaseks on saanud sellest ajalugu.
Igaüks meist jättis sellesse päeva oma jälje, mida tulevikus meenutada.
Alustamegi juba täna uue ja parema ajaloo kirjutamist.
Täna kingime me igale rühmale raamatu, mida te saate koos lugeda.
Raamatu tegelasteks on 7 Tamme küla last, kes õpetavad elamise jõudu.
Kui kõik meie lapsed võtaksid lasteaia lõpetades kaasa seitsme Tamme
küla jõmpsika harjumused, mis põhinevad tugevatel väärtustel nagu seda
on vastutus, planeerimine, teiste austamine, meeskonnatöö, tasakaal, siis
kõik meie lapsed oleksid õnnelikud.
Üks tark mees on öelnud: Marmor, millega töötad, hävib. Vase tuhmistab
aeg. Püstitatud pühamud lagunevad põrmuks. Töötades surematute
meeltega, tilgutades nendesse õigeid harjumusi kui eluväärtusi,
graveerime me surematut tahvlit, mida ükski aeg ei kustuta, kuid mis lööb
eredalt särama ja helgib kogu igaviku.
Kallid õpetajad ühendame kõik koos oma käed ühise ja väärika eesmärgi
nimel, et iga meie lasteaia laps võiks olla õnnelik laps.
Siis me võime olla kindlad, et ka meie Väike kodumaa Eesti on õnnelik.
PALJU ÕNNE EESTIMAA!

2013.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
1. veebruaril toimus lasteaias lastele alates 5. eluaastast
hammaste kontroll
11. veebr. – Maoaasta algus. Lapsed meisterdasid
põnevaid madusid. Õues lumest ja toas erinevatest
materjalidest. Ühistööna valminud riidemaod panime
trepikäsipuudele roomama. Seda ka turvalisuse huvides,
kuna lapsed armastavad mööda
käsipuid alla lasta.
11.
veebruarilEuroopa
hädaabinumbri
päeval,
meisterdasid
Pardikesed
ja
Naerulinnud lumest suure numbri
112.
11.
veebruaril
külastasid
Tähetäpsid martsipanimuuseumi
12. veebruaril tähistasime Vastlapäeva. Kelgutasime
lasteaia küngastel ja sõime soolaube ning jõime sooja
teed.
13. veebruaril käisid Akrobaatikaklubi 22 tüdrukut
esinemas Mustamäe II akrofestil Aitado spordiklubis.
Tüdrukud said preemiaks uhke karika.
14. veebruaril oli sõbrapäev. Sõbrapostkast oli jälle
armsaid tervitusi täis ja Rohutirtsude rühma kullerid
jagasid need rühmadesse.
15. veeb. käisid Krõllid ja Naksitrallid Allika lasteaias
Taliolümpiamängudel. Heisati olümpia lipp, süüdati
olümpia tuli, tegime koos soojendusharjutusi ja siis algasid
põnevad võistlused. Tore ja lõbus üritus.
15. veebr. – Rohutirtsud käisid Tallinna Saksa
Gümnaasiumis vaatamas III A klassi etendust „Sabad
sõlmes“
21. veebruaril toimus 15.
Laulupäev
„Vesiroosi
laululind
2013“.
Registreerunud
lapsi
oli
rekordarv79.
Kahjuks
kimbutas
haigus
meie
laululinde ja esinejaid oli
ainult 47. Kahju! Päev aga oli
nagu alati meeleolukas ja
muusikat täis. Õhtupoole
üllatasid meid sõdurpoisid
Logistikapataljonist
oma
toreda esinemisega. Saime
koos nendega laulda ja
tantsida.
22. veebruaril, peale pidulikku aktust, mängisid
Rohutirtsud rühmas läbi presidendi vastuvõttu. Loosi
käigus valiti president ja presidendi proua, peaminister,
haridusminister ja muudki ministrid ja ametnikud. Peale
kätlemist ja presidendi paarile head vabariigi aastapäeva
soovides tantsiti valssi ja seejärel olid laual erinevad
suupisted. Suupistete valmistamisse andsid oma panuse
lapsevanemad.
Elagu Eesti!

Huvitavaid tähtpäevi veebruarikuus

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi

2. veebruar- küünlapäev
Sellest päevast algas rahvakalendris ajaarvamine
ning talve süda arvati lõhki läinud olevat.
Küünlapäeval alustati sulaste ja teenijate otsinguid
ning töölepete sõlmimisi. Algas kangaste kudumine.
Küünlapäeva sula toob kaasa suvise põua.
Traditsiooniliselt naiste püha, kus mehed kodused
tööd teevad ning naistele 'küünlapuna' ehk viinaga
tembitud punast mahla joogiks segavad. Söögiks
rohkelt putru ning rasvast sealiha - olgu siis seakooti
või küljeliha.
9. veebruar- luuvalupäev
Sel
päeval
tuleks
hoiduda
töötegemisest,
jooksmisest, hüppamisest ja tantsimisest, et luudkondid aasta läbi ei valutaks. Ja kui nad just sel
päeval juhtusid häda tegema, ennustas see
luuvalude jätkumist terveks aastaks.
11. veebruar- ulasepäev
Koduloomade kaitsepühaku Püha Blasiuse (eesti k.
Ulase) päev. Loomade ning ligimiste hoidmise,
ravimise ja headtegemiste päev. Venelastel, isuritel,
vadjalastel ja setudel oli ulasepäev lehmapüha ja
naistepidu (paabapraasnik), kus ohtralt söödi-joodi
ning külakorda käidi.
14. veebruar- valentinipäev, sõbrapäev.
Sõbrapäev oli algselt pühendatud armastusele ja
kallimale, kuid selle tähendus on laienenud ning sellel
päeval
peetakse
meeles
lähedasi
inimesi.
Tavapärane on väikeste kingituste tegemine või
valentinipäevakaartide saatmine. Eestisse jõudis
sõbrapäev 1980ndate lõpus.
22. veebruar - peetri helinapäev
Sel päeval olevat kohane ahelaid kõlistada ning
muidu helinat teha. Eesti rahvakalendri järgi algavat
sel päeval merejää sulamine ning kaevu ja allikate
jäässeminek.
24. veebruar - patukahetsuspäev
Paras aeg nii enda kui kogu rahva patud ja süüd läbi
mõelda ning tehtu eest siirast kahetsust tunda.
Tänapäeval võiks sel päeval oma vabandused ning
andeksanumised kõigile saata, kellele möödunud
aasta jooksul ülekohtuselt liiga sai tehtud
24. veebruar - madisepäev
Rahvakalendris loodi madisepäeval putukatele ja
maamardikatele elu sisse ning kui sel päeval lund
sajab, tuleb suvel palju parmusid. Ohtlikuks peeti
nõela ja üldse terava eseme kasutamist, sest siis oli
karta suvel sagedast ussidega kohtumist. Samuti ei
tohtinud sel päeval kapsaid, ube ega herneid keeta need minevat kasvuajal ussitama.

1.- 2. veebr. käisid Jaanika, Evelyn ja Reinika
assessorite koolitusel
14. veeb. Anneli ja Rahel koolitusel "Võrgustik
võrgutab" seminar "Rändaja kodu on kõikjal".
15. veebr.- Anneli organiseerimisel toimus
õpetajatele Endla talus vahva sõbrapäeva üritus.
Aitäh talle!
14. -15.veebr. Jaanika Haridusjuhtide
6.aastakonverentsil Pärnus
19.veebr. Jaanika alushariduse juhtide nõupidamine
Õpetajate majas
20. veebr. Evelyn ja Rahel Vunderis koolitusel
„Kunsti erinevad tehnikad“
21.veebr. esitasime Archimedese Sihtasutusele
Comeniuse projektitaotlus „Fresh air fresh thinking“.
25.veebr.
Jaanika
assessormeeskonna
konsensuskoosolek
27.veeb. käis Anneli alushariduse ainesektsiooni
õppepäeval "Laste huvidest lähtuv projektõpe"
Tallinna lasteaias Pääsusilm.
28. veebruaril käis Janne Liivaku lasteaias Leigarite
koostöökoosolekul ja tantsukoolitusel

ÕNNITLEME
10. veebr. KÄTLIN
13. veebr. JANNE
22.veebr.
Palju
Andres Pajula 50

õnne

ILM
Veebruar oli mõnus talvekuu, oli nii külma, sula
kui ka päikest. Keskmised temperatuurid olid
päeval 8 miinuskraadi juures, kuid öösiti oli
külma kohati 20 kraadi ja külmapealinnas Jõgeval
rohkemgi.
6. veebruaril registreeriti Haapsalus väike
maavärin.
Kuu viimased päevad olid juba kevadised- päike
paistis, räästad tilkusid ja linnukesed sädistasid.
Õhus on tunda kevadet…
KOOSOLEKUD
27. veebr. Ped. Nõupidamine
28. veebr. Mõmmidega rühmavestlus
PRAKTIKANT
25.
veebruarist
Kõrgkoolist

praktikant

Maigi

Tervishoiu

TEATER LASTEAIAS
18. veebr. MTÜ Lasteteater Rõõmulill, eesotsas meie
õpetaja Kerstiga, etendasid õpetliku ja vajaliku loo
„Pipi peab Eesti Vabariigi sünnipäeva“
.
Lasteaiale
 Veebruaris sai uuendatud lasteaia koduleht:
www.lavesiroos.ee
 Korda sai arhiiv

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

