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VEEBRUAR

MU EESTIMAA
H. Vilep
PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI,
LÄTI PIIRIST MERENI
IGAST LAPSEST PUNAPÕSKSEST
KUNI SUURE PERENIKÕIK SEE KOKKU ON ME KODU,
SEE ON MEIE EESTIMAA.
KAARDI PEALT VÕIB ÄRA VÕTTA,
SÜDAMEST EI KÄTTE SAA!

ÕNNITLEME!
4. veebruar- ENE
13. veebruar- JANNE

EESTIMAA SÜNNIPÄEV
23. veebruaril tähistasime piduliku aktusega Eestimaa 98.
sünnipäeva. Saal oli täis pidulikus riietuses ja
rahvuslippudega lapsi ja suuri. Alustasime Eesti lipu
sissetoomisega, millele järgnes Eesti Vabariigi Hümni
laulmine. Hümni esitas seekord Mõmmi rühma laulupoiss
Harris Mattias. See oli võimas!
Hümni laulmisele järgnes direktori tervitus ja ühislaul „Mu
koduke”. Marleen Lepatriinu rühmast luges luuletuse „Iga
lapse isamaa”. Järgnes solistide esinemine. Berta ja Nora
Lepatriinudest laulsid laulu „Kosmosejõgi”, Liisi Pokudest
aga pilvepiltidest. Aironas ja Reminas laulsid „Vana aja
laulu”, ja Helena Konnakestest laulu „Tule, kevade”.
Vesiroosi trio (Janne, Iivi ja Jaanika) esitasid laulu „Oma
maa”, millele järgnes ühislaul „Üks väike maa”.

2016.a.

LASTE TOREDAD TEGEMISED
3. veebruaril käisid Mõmmid õppekäigul Teatri- ja
Muusikamuuseumis
9. veebruaril tähistasime
vastlapäeva
ja Ahviaasta
algust. Lastele tuli külla lõbus
ahv, kes tahtis teada mida
Eestimaal
vastlapäeval
tehakse. Külakostiks tõi ta
lastele banaane.
Õpetaja Anne M. käis aga 8.
ja
9.
veebr.
vanemate
rühmade
lastega
lastega
metsas
mängimas
ja
matkamas. Vastlaliugu kahjuks sel aastal lasta ei saanud.
15.
veebr.
Tähistasime
sõbrapäeva
traditsioonilise
Sõbrapostiga.
Terve
eelmise
nädala olid lapsed oma sõpradele
kaarte valmistanud. Neid oli
seekord nii palju, et postkasti pidi
mitu
korda
tühjendama.
Postiljonideks
olid
seekord
Mõmmi rühma lapsed.
18. LAULUPÄEV- VESIROOSI LAULULIND 2016
19. veebruaril toimus meil juba 18. korda meie laululaste
pidupäev- Vesiroosi Laululind 2016. Sel aastal oli registreeritud
67 last. Üllatuse tegid sõimerühma lapsed- neid oli lausa 4!
Päev algas nagu ikka Vesiroosi lipu sissetoomisega ja
ühislaulmisega. Sel aastal oli ühiseks lauluks „Lenda,
laululind”.
Ja algaski laululaste esinemine. Kõik laulud olid ilusasti selged
ja lapsed laulsid suure rõõmuga. Ka kõige häbelikumad võtsid
ennast kokku ja astusid julgelt lavale.
Õhtupoole tulid meile külla Logistikapataljoni vahvad sõdurid ja
esitasid kaks tuntud laulu. Koos tantsisime ja laulsime veel
ning saigi see tore päev otsa.

MUJALT EESTIST
11. veebruaril tähistas oma 90. sünnipäeva kõigi poolt
armastatud kirjanik- luuletaja
Heljo Mänd. Heljo Mänd on
avaldanud üle 100 värsi-,
proosa- ja näidendiraamatu
lastele ja üle 30 raamatu
täiskasvanutele, kuuldemänge,
lastenäidendeid,
TVstsenaariume
(„Mõmmi
ja
aabits”,
„Nõiakivi”),
tõlkinud
lasteluulet ja -proosat vene,
inglise ja saksa keelest. Tema
lasteraamatuid on tõlgitud enam
kui 20 keelde.
26.

VEEBRUARIL

LAHKUS MEIE SEAST SUUR
MUUSIK JA DIRIGENT, SOE JA
RÕÕMUS INIMENE, MAESTRO
ERI KLAS. ERI KLAS OLI ÜKS
TUNTUMAID EESTI MUUSIKUID
MAAILMAS.
TA
ON
JUHATANUD ENAM KUI SADA
SÜMFOONIAORKESTRIT
NELJAKÜMNELT MAALT.
SÜGAV KAASTUNNE ERI KLASI LÄHEDASTELE JA
KOGU EESTI RAHVALE.
KOOLITUS
2. veebruaril toimus meie lasteaias Mustamäe III
Koolituskonverents „Õpetajalt õpetajale”. Selle aasta
koolituspäevad toimusid märksõna all " Märka ja aita" .
Konverentside suund oli sel aastal laste märkamine ja
aitamine ning erivajadused.
Mõlemal konverentsil esines Lastekaitseteemadel - Karin
Kuslap, Mustamäe LOV lastekaitsetalituse juhataja.
Õpetajate koolituspäev oli väga sisukas ja pakkus
huvitavaid teemasid ja mõtlemisainet kõikidele.
Lisaks lastekaitseteemale oli võimalus kuulata järgmiseid
ettekandeid:
•„Õppenõustamise
võimalused
Põhja-Eesti
Rajaleidja
keskuses”Kersti
Gottlob
nõustamiskomisjoni spetsialist ja „Erivajadusega
lapse toetamine lasteaias- Karen Kuusk
-eripedagoog
•„Erivajadusega laps lasteaiast –kooli”- Liis
Kreegipuu,
Tallinna
Saksa
Gümnaasiumi
sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator
•„Erivajadusega laps sobitusrühmas”- Pille
Maasik, Männikäbi lasteaia eripedagoog
•„Erinevad meetodid erivajadusega lapse õpihuvi
äratamiseks ja toetamiseks” - Karin Kangur ja
Gladi Sivard Pallipõnni lasteaia tasandusrühmast
•„Nägemispuudega laps tavarühmas” -Lea
Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor
•„Autismispektri häirega laste äratundmisest” Tallinna
õppenõustamiskeskuse
logopeednõustaja Linnu-Lydia Mae
Koverentsi moderaator oli lasteaia direktor Jaanika
Raudsepp
Esinejatele jäi konverentsi meenutama Vesiroosi
tänušokolaad ja Mustamäe Linnaosavalitsuse poolt
Mustamäe kruus.
8. veebruaril toimus MTÜ Lastekaitse Liit projekti
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” jätkukoolitus, millel
osalesid õpetajat Marika, Eda, Ülle ja Kai. Nad tegid seal
ka ettekande oma senisest tööst ja tulemustest selles
vallas.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
1.veebr. - Mustamäe lasteaedade juhid meie lasteaias
eelarveteemalisel
kohtumisel.
Haridusameti
ökonoomikaosakonnast osalesid Margit Vahtra ja Heli-Tosin
Lidell,
4.-5.veebr.
Jaanika
„Haridusjuhtide
aastakonverentsil“
Pärnus.
15. veebruaril korraldas meie juhtkond lasteaia töötajatele
tänuõhtu. Jagati tänukirju ja -tiitleid. Aasta inimeseks valiti
õppealajuhataja Evelyn. Tänuõhtu lõppes mõnusa ja
humoorika veinikoolitusega, mille viis läbi veinispetsialist Heiki
Kiidli.
16. veebruaril andsid Rahel ja Jaanika intervjuu teemal
Erinevad projektid lasteaias. Küsitlejaks oli Reelika Täht, kes
teeb selleteemalist magistritööd.
17.veebr. Jaanika õpetajate majas Tallinna lasteaiajuhtide
nõupidamisel.
Algasid õpetajate avatud tegevused. Esimesed julged olid
õpetajad Liisa ja Niina Pokudest.
KOOSOLEKUD
3. VEEBR. Kasvumapi tiimi koosolek
10. veebr. Infotund- teemaks erivajadustega lapsed
KÜLALISED LASTEAIAS.
8. veebruaril külastasid meid õpetajad Kohila Lasteaiast.
29. veebruaril käisid meil külas õpetajad Delfiini Lasteaiast,
arutamaks edaspidise koostöö võimalusi.
TEATER
12. veebr. oli meil külas Ivar Letti teater „Sõna ja tants”
etendusega „Imede aed”
ILM
Veebruarikuu ilm oli Eestis keskmisest soojem kuid
sajusem. Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,7 kraadi,
mis on 5 kraadi normist kõrgem. Kõige kõrgem
temperatuur mõõdeti 10. veebruaril Pärnus, mis oli +6,6
kraadi, kõige madalam aga 18. veebruaril Triikojas. See oli
– 12.3 kraadi.
Laste rõõmuks sadas ka veidi lund ja õnnestus isegi
lumememmesid teha. Järvamaal, Väätsas, meisterdas
külarahvas 4 km. Pikkuse lumememmede paraadi, milles
oli üle kahesaja lumememme. Oli päris vahva vaatepilt.
Pardikesed tegid oma akna alla lumelilli
NIPINURK- MIDA TEHA KOHVIPAKSUGA?
Kohvipaksu minema visata ei tasu! Kohv on ideaalne
mahekosmeetiline vahend! Kohvivalmistamisest järelejäänud
kohvipaks
sobib
imehästi
kodusteks
kehahooldus
protseduurideks. Lisaks sellele, et kohv on täiesti naturaalne,
annab
ta
oma
toimelt
mitmetele
tavapärastele
kosmeetikatoodetele silmad ette.
Kohvipaks on eriti tõhus näo- ja kehakoorija – parajalt kare
ning eemaldab kvaliteetselt vanu naharakke.
Kohvipaks sisaldab kasulikke nahka niisutavaid õlisid, mis ei
jäta nahale rasust läiget. Seega võib kohvipaksu edukalt
kasutada päevase näokreemi asemel, lülitades see oma
igapäevasesse näohooldusrežiimi – nahk saab kohvi toimel
niisutatud, pinguldatud ja toidetud, ning taandub ka
hommikune paistetus silmade ümber.
Kohvipaks sisaldab ohtral ka toniseerivat kofeiini, kuid ei
kuivata nahka ega põhjusta allergilisi reaktsioone.
Kohvi
joomine
ning
ülejäänud
kohvipuruga
probleempiirkondade hõõrumine aitab võidelda naiste
põlisvaenlase – tselluliidiga, kiirendades vereringet ning
väljutades organismist ladestunud üleliigset vett.
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

