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LAPSE KODUMAA
Maimu Linnamägi
Kodumaa on kõige kodusem
maa,
kus laps võib julgesti astuda.
Ta on liivakasti- ja karjamaa,
seenemetsa- ja marjamaa,
lumememme- ja tuisumaa,
kelgusõidu- ja uisumaa,
lasteaia- ja koolimaa,
mängumaa ja hoolemaa.
Kodumaal on ema hellad silmad,
isa tugevad ja töökad käed.
Kodumaa on ainus terves ilmas.
Hoiab sind. Sa teda hoidma jääd.

ÕNNITLEME
13. veebr. - JANNE
ILM
Veebruar oli tavatult soe ja Tallinna
ümbruses ka võrdlemisi lumetu. Mujal
Eestis oli võimalik ikka talvelõbusid ka nautida, aga
meie lapsed said ainult liivakastis lumest mõeldud
ehitisi teha. Ja vastlaliugugi tegime spordisaalis
tekiga.
Veidi jahedamat õhku oli kuu esimeses dekaadis, kuid
enamasti olid päevased temperatuurid ikka nulli
lähedal ja ülespoole. Muret tegi aga libedus. Palju oli
õnnetusi jalakäijatega ja liikluses.
Kuu viimastel hommikutel oli kuulda musträstaste
lõbusat vilistamist ja tundub, et kevad on sel aastal
kuu aega varem kohale jõudnud.
EESTIMAA SÜNNIPÄEV
23. veebruaril kogunes kogu
Vesiroosi pere saali, seljas
pidulikud riided. Toimus Eesti
Vabariigi 97. Aastapäevale
pühendatud aktus.
Aktus algas piduliku Eesti lipu
sissetoomisega
ja
Hümni
laulmisega. Järgnes direktor
Jaanika sõnavõtt ja Vesiroosi Trio esituses laul „Oma maa“
Luuletuse „Kodumaa värvid“ lugesid Naksitralli lapsed
Heleen ja Kaspar.
Järgnes solistide esinemine: Liisi Pokudest laulis emast,
Ellen Mesimummidest eestimaa ilmast, Annika aga ilusast
talvest. Kristofer oma saateansambliga vulisevast ojast ja
Heleen Naksitrallidest väikesest lepatriinust. Kontserdi
lõpetas Maria Tähetäpsidest lauluga „Pisike puu“.
Loomulikult said ka kõik koos laulda- laul „Üks väike maa“
kõlas kui laulupeol!
Oli taaskord üks hingeminev päev!

VEEL LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. veebruaril käisid Tähetäpsid ja Mesimummid
õppekäigul Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis
6. veebruaril käisid Mõmmid õppekäigul Kännu Kuke
Raamatukogus
9.-13. veebr. oli lasteaias sõbranädal.
Lapsed valmistasid oma sõpradele
kaarte ja panid need postkasti. Õues
tehti lastest üks suur sõbrasüda ja
Pardikesed valmistasid jääst südamed
puuokstele riputamiseks. Nende eluiga
oli kahjuks üürike, kuna ilm oli nii soe ja
nad sulasid praktiliselt kohe ära.
Sõbranädal lõppes Sõbrapostiga, kui
postiljonid Mesimummide
rühmast
sorteerisid kaartid ära ja jagasid
adressaatidele.
12.
veebruaril
käisid
Lepatriinu
lapsed
Tervishoiumuuseumis
13. veebruaril külastasid Tähetäpsi lapsed Riigikogu.
17. veebruaril pidasid Lepatriinud vastlapäeva Nõmmel
Sõõrikukohvikus. Teised lapsed sõitsid spordisaalis
tekkidel ja jõid õues teed.
25. veebruaril oli Mõmmide rühmal õppekäik Niguliste
muuseumi
Veebruarikuus oli Rohutirtsude rühmas väga vahva
näitus „Vanad asjad“

VESIROOSI LAULULIND 2015
19. veebruaril toimus juba 17. korda meie lasteaia
laulupäev. Algas see piduliku avamisega, kus toodi saali
Vesiroosi lipp ja lauldi koos.
Sellele järgnes laululaste esinemine. Sel aastal oli
registreerunud 65 last. Laulud olid ilusasti selged, eks neid
oli ju harjutatud ka!
Õhtupoole tulid meile küll taas sõdurid Logistikapataljonist
ja esitasid meeleoluka omaloodud sõnadega laulu „Kes
elab metsa sees“. Kõik koos lõime tantsu ja laulsime.
Tereve lasteaia suust kõlas laul „Kauges külas“ väga
uhkelt!

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
3. veebr. Toimus Vesiroosis Mustamäe II konverents
„Õpetajalt
õpetajale“
Meie
lasteaiast
esinesid
ettekannetega Jelizaveta Lauri, Hiis Villmann, Rahel
Rist, Erika Naudi. Konverentsi moderaator oli Jaanika
5.-6.
Veebr.
viibis
Jaanika
„Haridusjuhtide
aastakonverentsil“ Pärnus
11. veebr. oli Jaanika õpetajate majas Tallinna
lasteaiajuhtide nõupidamisel
12. veebr. Jaanika Tallinna linna tsentraliseeritud
koolitusel „Korruptsiooni ennetamine. Tehingud seotud
osapooltega“.
13. veebr. Jaanika Mustamäe piirkonna juhtide
nõupidamisel Tammetõru lasteaias
14.-22. Veebr. osales Jaanika Erasmus + õppelähetusel
Portugalis „Course: EUROPEANS SHARING VIEWS Making sense of the world through multimeedia“
26. veebr. oli Jaanika haridusjuhtide konverentsil
„Keskkonnasõbralik kool V. Roheline kool“, mis toimus
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses
27. veebr. toimus Õpetajate majas „Lasteaedade
teatriprojekti pidulik avaüritus“ kus osales Jaanika
KOOSOLEKUD
25. veebr. Ped Nõupidamine
PRAKTIKANT
Pardikestes sobitusrühma praktikal Tallinna Ülikooli Ped.
Seminari tudeng Piibe Jõgi. Juhendajaks Marika
TÄNUÜRITUSED VESIROOS TÄNAB
10. Veebruaril toimus meie lasteaias tänuüritus
hoolekogule. Neile pakuti lõunasööki ja esinejateks olid
Vesiroosi Trio, Maria Tähetäpsidest ja kellade ansambel
Mesimummidest.
12. veebruaril toimus lasteaia töötajatele tänuüritus Rocca
al Mare Vabaõhumuuseumis Kolu Kõrtsis. Söödi, Tantsiti
ja jagati tunnustusi. Eriti tore oli see, et neid jagus seekord
väga paljudele!

Vesiroos Tänab 2014 tunnustused
AASTA TEGU - Raamatukogu
AASTA TEGU - TALGUD "Vesiroos teeb ära"
Parim tiim 2014 - TÄHETÄPSID
Parim koostööpartner- Logistikapataljon
Parim koostööpartner - Hoolekogu
Parim koostööpartner - Külli Arandi
AASTA ÜHISÜRITUS - Suvepäevad
Saaremaal
AASTA KOOLITUS - Mustamäe I konverents
"Õpetajalt-õpetajale"
AASTA ÜLLATAJA-Eda Pärt
AASTA TÖÖTAJA 2014 - Kai Valgma

Perekond Kallas - Talgupäeva tublid abilised
Kärt Käärst - Lasteaiale osutatud abi eest
Kadri Mumm - Lasteaiale osutatud abi eest
Marju Karin - Lasteaiale osutatud abi eest
Mare Männa - Aasta abikäsi 2014
Merike Pruul - Aasta abikäsi 2014
Kaisa Isak - Aasta abikäsi 2014
Schwenn Seene - Lasteaiale osutatud abi eest
Marika Männik -"Vesiroosi sõnumid" toimetaja - 10 aastat
tänuväärset tööd!
Janne Kivi - "Vesiroosi sõnumid" toimetaja - 10 aastat
tänuväärset tööd!
Janne Kivi - Parim tiimi juht
Ulvi Muru - sõbralik ja lapsest lähtuv õpetaja
Rita Ader - sõbralik ja lapsest lähtuv õpetaja
Jelizaveta Lauri - Raamat "Lapse päev täis rahvajutte"
Rahel Rist - Jõuluaegse rollivahetuse eest!
Marika Männik - Jõuluaegse rollivahetuse eest!
Ivika Kuriks - Tantsuhaldjas
Ivika Kuriks - lahtiste kätega abivalmis ja originaalne
õpetaja
Annika Päev - lahtiste kätega abivalmis ja originaalne
õpetaja
Heli Mäesepp - Südamega maailmaavardaja
Kaie Tomson - Naerulindude tugipunkt
Laine Reitalu - Vahva vanaema
Toivo Korn - lahtiste kätega abimees
Rahel Rist - koolituste korraldamise eest
Evelyn Alus - koolituste korraldamise eest
Evelyn Alus - positiivse ellusuhtumisega ja abivalmis
töötaja
Katrin Rajamets - Tiitel "Visa hing"
Janne Kivi - Tiitel "Visa hing"
Anne Martin - Tiitel "Visa hing"
Niina Tammik - Tiitel "Visa hing"
Medelein Rõivas - Personali liigutaja 2014
Jaanika Raudsepp - Originaalsete ideedega, IKT
oskustega tugev juht
Iivi Meeksa - Lahtsite kätega abivalmis töötaja kes paneb
maja helisema
Niina Tammik - Abiline nii toas kui õues
Anne Martin - hea abiline, kes teeb liikumise põnevaks
Helena Keskpaik - Heade ideede ja oskusliku
näitlemisega õpetaja
Erika Naudi - Lahtsite kätega abivalmis töötaja
Sirje Pärniste - naerusuine ja inspireeriv töötaja
Ülle Stern - heatahtlik ja huvitav õpetaja
Liina Samm - Aasta tugiisik
Eraldi tooks välja:
Võimlemispidu nii suurte kui väikeste.
Suure töö
tegid ära tublid võimlejad, kes esindasid meie maja ja
tugevdasid lasteaia kollektiivi. Lastega sai tehtud ka suur
töö, mis kandis vilja.
Terve maja kollektiiv- Tegelikult on meie maja väärtus
ühtne meeskond ja mitte ainult rühma siseselt vaid
terve kollektiivi peal. Iga töötaja on äärmiselt oluline
terviku loomisel. Võikski tunnustada igat töötajat, tänu
kellele meie kollektiiv õitseb.
ELAGU MEIE KALLIS EESTIMAA JA
MEIE ARMAS VESIROOS!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

