N R 55 A P R I L L
APRILL
J.Oro
PÄIKE SÄRAB, ROHI TÄRKAB
METSAKÜNKAL ÜKSIK LILL
OJAS KALAKENE ÄRKAB,
MEIL ON KEVAD JA APRILL
VEEL ON KÜLMA ÖÖDE PÕUES
HÄRMA HALLA KOIDIKUL.
OLGUGI ET PÄEVAL ÕUES
PÄIKE SOE KUI JUUNIKUUL

VOLBRIÖÖ LASTEAIAS
29. aprilli õhtul toimus meie lasteaias kummalisi asju. Kell
18. 30 oli veel kõik üsna tavaline: lapsed sõid rahulikult
maitsvat õhtusööki. Ja
siis
hakkas
see
juhtuma: aina rohkem ja
rohkem
meenutasid
lapsed ja õpetajad suuri
ja väikseid nõidasid.
Lõpuks ei saanudki
enam aru kes on kes.
Vaikselt imbusid kõik
nõiad Mesimummidest,
Krõllidest,
Tähetäpsidest, köögist ja ka kabinettidest saali Suurele
Nõiapeole. Nõid Erikal ja nõid Evelynil oli välja mõeldud
põnev
nõiaetendus,
„Volbriöö”, milles lõid
kaasa
ka
lapsed
Tähetäpsidest,
külalisnõid Rahel ja
teised
vahvad
nõiaabilised.
Suured ja väikesed
nõiad
lugesid
nõiasõnu,
tegid
nõiatrikke ja tantsisid
nõiatantsu. Pärast suurt tralli mindi ringkäigule lasteaeda,
kus kohtuti basseininõia Jaanikaga. Veel natuke tralli,
nõiakino vaatamist ja muutusidki kõik nõiad jälle lasteks ja
õpetajateks. Öö möödus rahulikult ning hommikul külastas
lapsi Tervisenõid Anne- kosutav hommikvõimlemine aitas
uueks päevaks sisse elada.

2010.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
1. aprill. Kuu algas
toreda
etendusega
„Lihavõtted
jänkuperes”,
milles
osalesid
jänesed
Jaanika ja Iivi, Kana
Janne, Rebane Rahel
ja Päike Ivika. Peale
etendust otsisid kõik
lapsed oma rühmadest
lihavõttemune ja värvisid need ära.
14. aprill- lastele käis oma hoolealuseid tutvustamas
„maotaltsutaja” Toomas. Julgemad said isegi madu enda
kätte võtta
28. aprillVesiroosi
koristuspäev
Ühiste
jõududega
tehti korda
kõik
liivakastide
ümbrused, istutati lilli, korjati käbisid, riisuti muru. Tore oli
hommikul näha lapsi, kes marssisid lasteaeda rehad,
kühvlid, ämbrid kaasas. Oma tööga jäädi väga rahule.
30. aprillil käisid Lepatriinud ja Konnakesed Tallinna Saksa
Gümnaasiumis vaatamas etendust „Seitse Lumivalgekest ja
Pöialpoiss”
Aprilli viimasel nädalal pandi lasteaia trepikodadesse
näitus „Nähtav ja nähtamatu meie
ümber”. Naerulinnud, Pardikesed ja
Pokud valmistasid ette teema „Elu
maa all ja maa peal”, Lepatriinud ja
Rohutirtsud
joonistasid ja
meisterdasid
Kosmose
teemal,
Konnakesed,
Mõmmid ja Krõllid demonstreerisid

ÕNNITLEME
3. aprill - RAHEL
Õnnitleme meie kauaaegset hoolekogu
esimeest Andres Ääremaad, kelle perre sündis 7.04. tütar
Elisabet.
Õnnitleme ka praegust hoolekogu esimeest, kelle perre
sündis 18.04 samuti tütar.

Veemaailma ja Tähetäpsid,
Mesimummid ja Naksitrallid

tutvustasid Nõidade ja vaimude elu- olu.

Veel laste tegemistest
8.- 9. aprillil toimus pildistamine
14. aprill- ülemaailmne õuesõppepäev. Ka meie avasime
oma õuesõppeaasta.
Tähetäpsid : 12. aprillil külastati tänu Brita emale Marisele
Eesti panka.
Rühmaruumi ja koridori ettevalmistamine Volbriööks, mida
oodatakse suure põnevusega
Naksitrallid:
Tegelesid
palju
lavastusmängudegaNaksitrallide lemmikutega. Laste initsiatiivil ja Martha- Ly
eestvedamisel loodi näidend „Lugu kolmest kaunist
printsessist” Selle lavastuse esietendus toimub 6. mail
emadepäeva raames.
Naksitrallid said endale kirjasõbrad Islandilt!
Krõllid: Koolikatsed suurtele Krõllidele.
Rühma kaunistamine Volbriööks
Mõmmid: Aprill- turvalisuse kuu, mille raames käidi liikluses,
vaadati üle lasteaia õueplatsi ohud. Lapsi huvitab väga see,
mis jääb lasteaia hoovist välja
Mesimummid: Volbriöö kostüümid valmis.
30. aprillil minnakse Audentese spordikooli võistlema
Käidi väljaspool lasteaeda õppekäikudel
Naerulinnud: esimest korda teatris.
Konnakesed: matkasid looduses ja otsisid kevade märke,
vaatasid ja uurisid elu looduses
Pardikesed: esimest korda teatris.
Hügieeniküsimused- aevastamisel ja köhimisel käsi suu
ette, käte pesu seebiga
Õuemängud liivakastis, oma vahendite hoidmine ja
koristamine. Tärkavate lillede vaatlus
27. aprill- muinasjutu kuulamise päev- lapsed kuulasid
mitmeid neile eakohaseid muinasjutte. Et kuulamine
põnevam oleks, tulid õpetajatele vestmisel abiks erinevad
käpiknukud..
Rohutirtsud: Vaatlesid kevade märke, jälgisid kuldnoka
tegemisi, taimede kasvamist lillepeenral. Aknalauapeenral
hakkab kartul kohe- kohe õitsema.
Pokud: Algas õuesõppeaeg. Matkati Sütiste metsas, millest
said lapsed suure elamuse ja punased põsed.
MEIE LAPSED VÕISTLUSTULES
16. aprillil osalesid Mariette- Ly ja Hanna- Birgit
Tähetäpsidest Laukarussell 2010 Mustamäe eelvoorus.
Eelvooru võitis Hanna- Birgit, kes esindab meie
lasteaeda Laulukarusselli Tallinna eelvoorus.
30. aprillil osalesid Mesimummide ja Krõllide tublid
sportlased üle- Eestilisel lasteaedade spordipäeval
Audentese Erakoolis. Sellest võttis osa 31 lasteaeda.
Võistlusaladeks olid: Teatejooks luuaga, milles saavutati I
koht; kombineeritud teatevõistlus, milles saavutati II koht;
osavusvõistlus, milles saavutati IX koht; köievedu- IV koht;
kaptenite võistlus- 27. koht. Võideti ka oma jooksud.
Kõikide alade kokkuvõttes saavutasid meie lapsed I
koha! Laste ja õpetajate rõõm oli tohutu!
KOOLITUSED
12.-16.aprillil toimus meie lasteaias „Ole kaasas” projekti
raames arvutikoolitus. Väga kiideti õpetaja Katrinit, kes oli
väga asjalik ja rahulik.
12. aprillil lõpetasid Janne ja Iivi 156 tunnise
Mentorikoolituse
14.aprill- väike sisekoolitus lasteaias- teemaks motivatsioon
ja koostöö.
14.
aprillNiina
ja
Marika
Botaanikaaias
Õuesõppekoolitusel.

16. aprillil käis Liina koolitusel Õpetajate Majas, kus kuulas
TÜ õppejõu M. Padriku erialast loengut.
21. aprill- Anne M. ja Iivi osalesid Inno Joonase koolitusel
Viking Line laeval.
MEIE ÕPETAJATE TÄHTSAD TEGEMISED
23. aprilliks valmis Janne, Anne P., Erika ja Jaanika
koostöös väärtuskasvatuse osa õppekavas.
20.apr. algasid arenguvestlused. Jaanika ja Helje vestlesid
Tehnilise personaliga
26.aprilliks esitas Jaanika Innovaatiline tegu 2010. projekti
„Vesiroosi töötajad on ajaga kaasas! Ehk arvuti ei ole
vaenlane”
KOOSOLEKUD
6. apr.- Tähetäpside lapsevanemate koosolek. Teemaks
laste lõpetamine. Tähetäpside lõpuaktus toimub 2. juunil
kell 11.00. Pärast minnakse edasi Tarsi tallu.
7. aprillil toimus Mõmmide rühma lastevanemate koosolek.
Krõlli rühma lapsevanemate koosolek lasteaia lõpupeo
asjus.
Mesimummide lapsevanemate koosolek lõpupeo asjus
7. aprill- infotund õpetajate abidele
21. aprill õpetajate infotund, õppekava tiimi koosolek
22. ja 23 aprill- õppekava arendustiimi koosolek
28. aprill- ped. nõupidamine
TEATER LASTEAIAS
9. aprillil käisid meile lihavõtte teemalist etendust andmas
Kaari Sillamaa kaunite kunstide kooli lapsed.
23. aprill külastas meid Ivar Leti teater etendusega „Tunded
udus”
KÜLALISED
8. aprillil- Kvaliteediauhinna Hästi juhitud lasteaed raames
külastasid meie lasteaeda hindajad- assessorid.
13.aprill- külas lasteaedade juhid
PRAKTIKANDID
Terve kuu toimetasid meie lõpurühmades TPedSeminari II
kursuse praktikandid. Tähetäpsides olid Marianne ja Kadri,
Mesimummides Maria ja Nelly. Eriti kiidame Mesimummide
praktikante.
MEILT JA MUJALT
 10. aprillil kukkus Smolenski lähedal alla Poola lennuk.
Lennuki pardal olid president ja tema abikaasa, kaitseväe
juhataja, presidendiadministratsiooni ülem,
asevälisminister, Poola keskpanga president, mitmed
teised kõrged ametnikud ja sõjaväelased ning 15
parlamendiliiget. Kokku hukkus 97 inimest. Matustel
käisid ka Eesti peaminister Andrus Ansip ja president
Toomas Hendrik Ilves.
 19 aprillil alanud südamenädalal oli luubi all täiskasvanute
suure kehakaalu kõrval ka laste ja noorte ülekaal ja
vähene liikumine
 21. aprillil oli Nukuteatris Jaan Rannapi sulest ja Avo
Paistiku nukufilmiga tuntuks saanud „Klaabu” esietendus.
Muusika on sellele lavastusele kirjutanud Jaagup Kreem.
Etendus on mõeldud pisipõnnidele
 27. aprillil oli muinasjutu rääkimise päev.
 28. aprillil 2010 võttis Tallinna Linnavalitsus vastu
määruse nr 40 , millega
peatatakse rühmade
komplekteerimine lasteasutustes kuni tervisekaitse
nõuete täitmiseni.
 Islandil vulkaanipurske tagajärjel õhku sattunud
vulkaaniline tuhk tekitas Euroopas kaose lennuliikluses.
Soovitud sihtkohta jõudmiseks olid reisijad sunnitud
ootama pea terve nädala.
 Loomasõpradele on ilmunud Aleksei Turovski, Mati Kaalu
ja Vladimir Fansteini jutustuste põhjal Ülo Russaku poolt
koostatud raamat „Nad kuuluvad maailmale”

 Peale restaureerimist avati külastajatele taas Kiek in de
Kök’i torn ja põnevad Bastioni käigud. Kuna huvi nende
vastu
on
väga
suur,
pääseb
sinna
vaid
eelregistreerimisega

3a11k Alice: Telekat ei saa vaadata, telekas on kortsus!
Emme: Mismoodi ta kortsus on? Alice: Noh, seal on
musta ja valget ja...Uurimise järel selgus, et digibox oli
välja lülitatud ja telekas sahises!

ILM
Kauaoodatud
kevad
jõudis kätte kohe aprilli
alguses. Ehkki lumi sulas
üllatavalt
kiirest,
oli
lasteaia hoovil veel 22.
aprillil
laste
rõõmuks
kenake lumehunnik.
Tänu väga lumerohkele talvele olid suured üleujutused
Soomaal ja Tartumaal, kus sai külavahel vabalt paadiga
sõita. Muidugi tegi see üleujutus paljudele maa- ja
majaomanikele palju meelehärmi.
Ööd olid külmad ja ka päevasooja veel eriti palju ei olnud,
sest puhusid külmad tuuled. Temperatuurid püsisid -5 ja
+10 kraadi vahel. Paar tõeliselt sooja ilma oli 27. ja 28.
aprillil, kus sooja oli kohati juba 17 kraadi.
Õitsevad küll esimesed kevadlilled ja on märgata ka mõnda
võilille, aga hilise kevade tõttu võtab õidepuhkemine veel
veidi aega.
Kevadine suurvesi meelitas Tuhala nõiakaevu uudistama
rekordarv inimesi. Seda ka seetõttu, et maardla
kaevandamise tõttu võime sellest imelisest vaatepildist
kahjuks varsti ilma jääda.
Tagasi on jõudnud ka suurem osa rändlinde, kes nüüd
usinalt oma pesa rajamisega ametis on.
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Janne ja Jaanika tänavad kõiki õpetajaid ja lapsi
ülilaheda näituse eest!
Tänud kõigi õppurite poolt Katrinile arvutiklassi
organiseerimise ja rahuliku ning tasakaaluka
õpetamise eest!
Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse lasteaia
ümbruse koristamisel!
Ester tänab liikumisõpetaja Annet hea töö eest
laste arendamisel, Liia- Lotte ema ja praktikant
Mariat abi eest. Ilma nendeta poleks lapsed
Audenteses võitu saavutanud.
Janne kiidab Erikat, Rahelit ja Evelyni vahvate
näidendite loomise ja läbiviimise eest.
Täname Anne P. ja Erikat tõsise ja sisuka töö eest
õppekava
arendustöös,
samuti
Jaanikat
asjatundlike nõuannete eest.
Janne ja Jaanika tänavad Estrit Audentese
spordipäeval eduka osalemise eest
Kiidame Iivit tublide laululaste kasvatamise eest ja
eduka lasteaia esindamise eest Laulukarusselli
Mustamäe eelvoorus.

.

Avokaado- ilu ja tervise allikas
Avokaado on suurepärane puuvili, mis tagab sulle tervise ja
ilu, sest sisaldab suurel hulgal kasulikke rasvhappeid, mis nii
ennetavad kortse kui parandavad aju võimsust. Nii et kui
soovid olla kaunis ja terve, haara puuviljaletilt avokaado,
Avokaado sisaldab palju vitamiine, mineraale, kasulikke
rasvhappeid ja antioksüdante. Lisaks sisaldab avokaado palju
E-vitamiini, mis aitab nahal säilitada oma pehmuse, sära ja
värskuse, andes ka juustele täiendavat läiget. Puuvilja kõrge
kaaliumisisaldus aitab regulereerida vererõhku ning on hea
lihastele. Rääkimata kiudainetest, foolhappest, vitamiinidest
A, B, C ja magneesium.
Lihtsaim viis avokaado söömiseks on see viiludeks lõigata ja
lihtsalt toidu kõrvale süüa. Avokaadot on lihtne ka püreestada
ning kasutada leival või ja margariini asemel.
Lihtsa avokaadosegu ehk guacamole valmistamiseks
püreesta avokaado ning sega hulka hakitud küüslauku,
maitseks ingverit, köömneid, musta pipart ja paprikat. Hästi
sobib ka veidi sidrunit. Populaarne on poolitatud avokaado
krevettidega kui eelroog, mis on toitaineterikas ning hea
kombinatsioon, mida on ka lihtne valmistada.
Lõpetuseks maitsva avokaadosupi retsept:
Avokaadosupp krevettidega (4 portsjonit)
500 gr koortega krevette
3 küpset avokaadot
1 dl kohupiima
3 spl sidrunimahla
1 l kanapuljongit
Soola
Pipart
Murulauku
Valmistamine:
Koori krevetid. Eemalda avokaadost kivi ning seejärel kraabi
viljaliha koorest välja. Purusta viljaliha kahvli või
saumikseriga. Sega segu kodujuustuga, et see ei värvuks.
Soojenda puljong ning vispelda see avokaadosegu hulka,
maitsesta soola, pipra ja sidruniga. Tõsta supp taldrikutele
ning kaunista krevettide ja murulauguga, serveeri kohe.
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3a4k tüdruk: Vanaisa ei ole vana, nalja teed
või? Ta on ju meiega samal ajal sündinud!
4a6k Cristofer tuleb emmega lasteaiast.
Neile etendati täna näidendit kitsetallest, kes
oskas lugeda kümneni ja poiss on õhinas:
Pean issile ka rääkima, et meil käis põder, kes oskas
viieni lugeda!
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Sudoku on loogikal põhinev numbrimäng. Tavaliselt
koosneb mäng 9×9 ruudustikust, mis on jaotatud
omakorda 3×3 ruutudeks (regioonideks). Ruudustik
tuleb täita numbritega 1-9 nii, et üheski reas, veerus
ega regioonis ükski number ei kordu.

MEIE LASTEAIA PERE!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

