N R 42 D E T S E M B E R
VIKS JA PAKS
MEIE PERE PÄKAPIKK
ON TÖÖKAS JA PAKS
MEIE PERE PÄKAPIKU
PIKKUSEKS VAID VAKS
SUSSI SISSE, UKSE TAHA
KINGITUSI VEAB
AGA NENDE SEES ON OI KUI
PALJU, PALJU HEAD!
RÕÕMSAT JÕULUAEGA KÕIGILE!

JÕULUKUU ÕNNITLUSED
1. dets. -Anne P.
2. dets. -Annaliis
8. dets. -Medelein
11. dets. - Sirje
17. dets. - Ülle
18. dets. - Sveta
19. dets. - Kairi
24- dets. – Kaie 65!

JÕULUAEG, HOOLIVUSE JA HEATEGEVUSE AEG
Jälle on saabunud aasta pikimad ööd, mis nii kummaline
kui see ka pole, ei tundugi nii lõputud ja pimedad kui
novembris. Eks tule see sellest, et lumi veidi pimedust
leevendab ja päkapikuootus südant soojendab. Kellele siis
ei meeldiks meelehead anda ja saada…
Jõulusagin Vesiroosis algas I advendiga.
Hommikul lasteaeda tulles võtsid lapsi õues vastu juba
tuttavad puupakupäkapikud. Meie armsad praktikandid
tegid
lastele
toreda,
päkapikkude tegemistest
jutustava etenduse ja
ühiselt
süüdati
ka
esimene advendiküünal.
Pardikeste rühmas valmis
taas iga-aastane väike
jõulumaa, kuhu oodati
külla kõiki maja lapsi.
Päkapikkudelt oodati iga päev ka midagi sussi sisse…!
Kuu lõpupoole täitus maja mõnusa piparkoogi ja
kuuselõhnaga, mis andis märku sellest, et jõulud on kätte
jõudmas.

Jõuluvana kannab puna- valgeid
riideid sellepärast, et ta reklaamib
Coca- Colat!

2008.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
3. dets. käisid Naerulinnud ja Krõllid vaatamas Nukuteatri
etendust „Kaksteist kuud”
Tähetäpsid
koos
Krõllidega valmistasid
„Mini- Piparkogimaania“
näituse
jaoks
piparkookidest
jõulusaani põhjapõtrade
ja kuuskedega. See oli
põnev ettevõtmine nii
lastele kui õpetajatele.
Kõige keerulisem ja
elamusterohkem oli see
vahva töö õpetajatel Lastemuuseumi kohale viia. Näitus on
avatud Tallinna Lastemuuseumis kuni 1.veeb.
2009.
“Piparkoogimaania”
põhinäitus
Disaini
ja
Arhitektuurigaleriis Pärnu mnt.6 on avatud 4 jaan.2009.
Minge koos lastega uudistama.
Krõlli rühm võttis osa joonistusvõistlusest „Vendade
Grimmide põnev muinasjutumaailm“.
Krõllid, Mesimummid, Tähetäpsid ja Naerulinnud
osalesid
Barni
joonistuskonkursil.
Tulid
toredad
fantaasiarikkad tööd.
Sotsiaalministeeriumi tellimusel valmis meie laste poolt
palju väga toredaid jõulukaarte. Kaarte meisterdasime ka
oma
arvukatele
koostööpartneritele
ja
endistele
kolleegidele.
Laste jõulupeod toimusid 11.- 19. detsembril.
Peod olid jällegi eriilmelised
ja lastele suurt rõõmu
pakkuvad.
Küll
jooksid
saalis ringi jänesed, küll
tatsasid lumememmed. Üks
kingikott läks ümber ja
kingitused tahtsid hoopis ise

jõulupidu
pidada.
Rääkimata
arvukatest
päkapikkudest, kes kõik
Jõuluvanale oma oskusi
näitasid. Suur tänu kõikidele
lapsevanematele
suurepäraste
kostüümide
valmistamise eest!
ILM
Detsember oli taas rohkem sügisene kui talvine.
Lumetagavarad sadasid vist kõik novembris alla.
Valged jõulud ikka mõnel pool Eestimaal olid.
Temperatuurid püsisid +3 ja-3 vahel
Talve algus- 21. dets. kell 14.05

KOOLITUSED
2. dets. Sisekoolitus „Sisehindamine lasteaias”, mida viis
läbi Reeli Simanson.
2.-3. dets jätkus Evelynil ja Rahelil mentorikoolitus
22.dets. käis Anneli infotunnis „Valgusfestival 2009“.
29. dets. käis Marika ATP laevakoolitusel kus räägiti
etiketist.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
•
•

•
•

•
•
•
•
•

3. dets. käis Marika a/ü seminaril Õpetajate Majas
Meie Annely kogub oma leivategemisega aina
rohkem kuulsust. Temast on kirjutatud artikleid
mitmetes ajalehtedes ja ta on esinenud nii
mõneski telesaates
Ajakirjas „Pere ja kodu” ilmus artikkel meie Ulvist
ja tema armsast tütrest Eliisest.
9.dets. käis Jaanika Tallinna haridusasutuste
juhtide
traditsioonilisel
juhtimisalasel
koolituskonverentsil „Väärtuspõhine juhtimine"
Seal toimus ka tunnustuse Parim Personaliprojekt
2008 eripreemia kätteandmine.
11.dets käis Jaanika LA Pääsusilmas „Hea
juhtimisega lasteaed” koolitusseminaril.
12.dets. toimus Hotell Baronis vastuvõtt projektis
„Ole julge” osalevate lasteaedadele. Kutsutud oli
Jaanika
K.Jäppineni ja A. Pajula pidulik aastalõpu
vastuvõtt Swisshotellis haridusjuhtidele.
18.12 toimus Heli atesteerimine
30. dets. tähistasime kogu Vesiroosi personaliga
pidulikult aasta 2008 lõppu. Tegime kokkuvõtte
möödunud aastast ja tunnustasime Aasta inimest
2008.
o Kõige meeldejäävamaks koolituseks oli
läinud aastal õpetaja abide koolitus Tallink
SPA-s „Väärtushinnangud töös ja suhetes”
o Tähtsündmuseks oli õppeaasta algus
Raudsilla Puhkekeskuses
o Aastainimene
2008
on Katrin Rajamets.
Palju õnne talle!

MEILT JA MUJALT
 Gustav Ernesaks- 100! 12. detsembril tähistanuks
meie Lauluisa Gustav Ernesaks oma 100.
sünnipäeva. Selle auks korraldati mitmeid
suursuguseid kontserte.
 Ilmub Heiki VilepI kogupereraamat „Une- Mati
udujutud”
 Avati uus lasteaed Pirital - Padriku l-a
 Ülo Pikkovi sulest ilmus vahva isamaalise sisuga
lasteraamat „Presidendi torukübar”
 Lasteaia muusikaõpetajate loomingust ilmus
lastelaulude kogumik „Präänik Väänik” koos CD
plaadiga. Selles on 73 laulu kaheteistkümnelt
muusikaõpetajalt. Kogumiku koostas Inge Raud.
 Suurt heameelt valmistas see, et Eestimaa uhkuse
nominentide seas oli ka mitmeid noori ja lapsi, kes
ei ole pidanud paljuks oma abistavat kätt
abivajajale pakkuda.
 Tänavuses
Jõulutunneli
heategevusürituses
anneteti Haapsalu taastusravikeskuse tarvis peaaegu 3,5 miljonit krooni
 Jõuluvana saadeti 23. detsembril Rovaniemist
paljude laste ja turistide pilgu all teele, et ta jõuaks
jõuluõhtul lastele kinke jagama.
KOOSOLEKUD
3. dets. õpetajate abide infotund
8. dets. Õppekavatiimi koosolek
10. dets. Kvaliteediauhinnatiimi koosolek
10.dets. Hoolekogu

Emotsionaalne tervis on üldse kõiksugu õppimisvõime aluseks.
Olles saavutanud emotsionaalse intelligentsuse, võid kindel
olla, et oled elus teistest edukam ja saavutad igas valdkonnas
rohkem.
Kuidas endas emotsionaalset intelligentsust arendada?
1) Õpi tundma oma emotsioone. Keskendu pigem oma
emotsioonidele kui teistele inimestele ja olukordadele.
2) Erista mõtted tunnetest.
3) Võta enda tunnete eest suurem vastutus.
4) Kasuta oma tundeid otsuste tegemise abistamiseks.
5) Hinda ka teiste inimeste tundeid.
6) Ole laetud positiivse energiaga ning ära kasuta energiat viha
välja valamiseks. Üleüldse väldi viha ja vihastumist.
7) Hinda teiste inimeste tundeid. Näita välja kaastunnet,
rõõmu, toetust.
8) Harjuta oma tunnetest positiivset tulemust saama.
9) Ära kontrolli või hinda teiste tundeid.
10) Väldi inimesi, kes sinu tundeid ei hinda või neid kontrollida
püüavad.

Emotsionaalselt tervet 2009. aastat Teile!
Tänud kõikidele töötajatele ja lastevanematele
suurepärase aasta eest.
Kiidame meie armsat köögipersonali- Mairet, Heli,
Liidiat- eriti maitsvate toitude eest
Kiidame Marikat jõulumeeleolu loomise eest terves
lasteaias ja kõikide üllatuste eest.
Tänud lapsevanematele vahvate kostüümide ja
südamlike kingituste eest!
Täname Maret Maripuud kaunite küünalde eest
Täname
Haridusametit
toreda
kingitusepiparkoogivormide ja taigna eest.
Täname Mõmmide rühma lapsevanemat Mari
Järve sponsorabi eest!

VÄRVIKÜLLAST UUT AASTAT!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

