N R 56 M A I - J U U N I
SELGED MAIKUU ILMAD
E. Niit
Selged maikuu ilmad!
Põõsail peas on silmad.
Igal hiirekõrval
hiirekõrv on kõrval.
Meie sõpra kaske
pole tunda raske.
Tal on haljad tukad,
tal on valged sukad.
Seisab seal üks neidis
helevalges kleidis.
See on toomepõõsas,
oksad õielõõsas.
Küsid, kus on kastan.
Kohe sulle vastan:
näe, see puu, mis seal on,
millel küünlad peal on.
ÕNNITLEME!
3. mai – LAINE – 70!
4. mai – TRIIN
5. mai – EVELYN A.
12. mai – REINIKA
16. mai – TIINA
18. mai – HELLE
30. mai – ULVI M – 45
8. juuni – ANNELI L.
9. juuni – HELI
9. juuni – ESTER
12. juuni – MARGA
20. juuni – JAANIKA
22. juuni – KATRIN
24. juuni – LIINA – 50

2010.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
3.- 10. mail toimusid toredad ja südamlikud kevadpeod, mis
olid pühendatud emadele.
5. mail käisid Pokud ja Lepatriinud Tehnikagümnaasiumis
etendust vaatamas
LÕPUPEOD
24. mail toimus lõpupidu Mesimummide rühma lastele
28. mail Krõllide lõpupidu
2. juuni- Tähetäpside rühma lõpupidu
Pärast pidulikku aktust läksid Krõllid Kuristu loomaparki
piknikku pidama ja lustima ning Tähetäpsi lapsed Tarsi tallu
Raplamaal. Lasteaia õueala sai rikkamaks ühe õunapuu ja
jasmiinipõõsa võrra.
Sel aastal lõpetas lasteaia 45 last.
LAADAPÄEV
31.
mail
toimus
traditsiooniline
Vesiroosi Suvelaat- vahva, põnev,
suurejooneline. Sel aastal oli ilmataat
lahke ja kinkis meile päikesepaistelise
ja parajalt sooja ilma.
Laadapidu algas uhke rongkäiguga,
millele järgnes pidulik lipuheiskamine.
Seekord olid etteasted õpetajatelt:
rahvalaul, kapellilood ja lustakas tants.
Seejärel võis kauplemine alata. Lisaks
müügilettidele
said
lapsed
teha
näomaalinguid, joonistada asfaldile,
laulda ja sportida. Kõigi
tervise eest kandis hoolt ja
jälgis med. punktis meie
tervishoiutöötaja Aili. Seal
said
soovijad
mõõta
vererõhku ja pikkust, ennast
kaaluda ning kosutuseks
terviseampsu.
Loomulikult
toimus ka suur õnneloos,
mis osutus ülipopulaarseks.

LAPSESUU
Maainimesed naeravad väga palju, sest
nad saavad nii palju värsket õhku. Ma
ei usu, et nende lapsed peavad
lasteaias käima, sest neil on kodus õues
nii palju värsket õhku. Pealegi nad söövad
lilli, sest see on kasulik. Maainimesed paistavad täitsa
harilikud, eriti tagantpoolt. Aga kui on udu, siis neid ei
ole näha.

♥
♥
♥
♥
♥
♥

Täname Niinat lillepeenarde pideva hooldamise eest
Täname kõiki, kes laada õnnestumisele nõu ja jõuga,
rõõmu ja lustiga kaasa aitasid!
Täname Iivit kes võimaldas meil oma hooaega tema
armsas suvekodus lõpetada
Kiidame kuldsete kätega ja väga töökat remondimees
Toivot- alati olemas kui vaja.
Janne tänab kõiki töökaaslasi meeldiva koostöö ja
toetuse eest
Täname Mõmmide rühma Helen- Triinu ema Katrinit
uute rahvuslike riiete õmblemise eest lastele!

19. mail toimus Tähetäpsidel, Mesimummidel ja Krõllide
suurtel lastel ühine spordipäev Liivaku lasteaia lastega. Nagu
meil sel aastal kombeks, algas ka see üritus lipuheiskamisega.
Peale
soojendust
algasid
võistlused.
Võisteldi
pendelteatejooksus ja sõbrajooksus. Pendelteatejooksu võitsid
nii tüdrukute kui poiste arvestuses Vesiroosi lapsed.

Sõbrajooksu võitsid mõlemad
lasteaiad. Lõõgastuseks mängiti toredat hiirelõksu mängu suurte
langevarjudega. Kõik võitjad said medali ja diplomi.

7. juunil käisid Mesimummid,
Tähetäpsid ja suured Krõllid
õppekäigul TSG- s tutvumas
kajakapere eluga. Pesas oli 2
imearmsat kajakapoega.





MEILT JA MUJALT
21. mail avati Tallinnas tornide väljakul lillefestival,
mis jääb avatuks augusti lõpuni. Seal on 31 iluaiakest,
aedniku paradiis, vanaema lillepeenar ja veel palju
ilusat. Kollektsioone uuendatakse pidevalt.
Ilmunud on loodushariduslik raamat „Aasta linnud”.
Kogumikku on aidanud koostada Fred Jüssi ja
raamatuga on kaasas ka lindude häältega CD.

ÕPETAJATE TÄHTSAD TEGEMISED
11. mail- Jaanika lasteaia juhatajate nõupidamisel Õpetajate
Majas.
14.mai Jaanika Tallinna Alushariduse juhtide ühenduse
aastakoosolekul Õpetajate Majas
14.mai Jaanika Haridusasutuste I aastaraamatu „Sügisest
sügiseni..” esitlusel Õpetajate Majas
Aastaraamatu esikaanel on meie
lasteaia vilistlane Markus.
21.mai Jaanika esines ettekandega
„Meeskonnatöö võimalused
haridusasutuses” Tallinna
Haridusameti ja Mainori Kõrgkooliga
koostöös korraldatud haridusjuhtide
juhtimiskompetentside lõppseminaril
Mainori Kõrgkoolis
27. mail olid Vesiroosi töötajad
Riigikogus Jüri Ratase külalisteks. Hr.
Ratas
tegi
toreda
tutvustava
ringkäigu Riigikogu ruumides ja
vastas meie küsimustele.
Mais- juunis toimusid arenguvestlused õpetajatega.
8. juunil osales Jaanika Lasteaia juhatajate ümarlauas
10. juunil osales Jaanika lasteasutuste juhtide motivatsiooni ja
arengupäeval „Külva head, siis kasvab head” Padriku lasteaias
11. juunil lõpetasime 2009-2010 hooaja meeleoluka peoga Iivi
juures Arukülas. Seekord oli teemaks- Vesiroos otsib
superstaari.
16. juunil käisid Iivi ja Janne kohtumas Mustamäe
muusikaõpetajatega Siili pubis. Seal meenutati lõppevat
hooaega ja tehti plaane järgnevaks.
16. juunil osales Reinika Kvaliteediauhind 2010 assessorite
lõpuseminaril Õpetajate Majas
18.
juunil
toimus
väikeste
linavästrikutibude
päästeoperatsioon.
Vaesed
linnukesed
olid
kukkunud
ventilatsioonišahti ja ei pääsenud sealt
enam
välja.
Päästmine
Toivo
juhendamisel lõppes edukalt- linnuema
oli väga õnnelik ja asus kohe poegi
toitma
PRAKTIKANDID
10. maist 11. juunini olid praktikandid sõimerühmades. Mairi
ja Maaria Naerulindudes Tiina ja Maire juhendada, Marili ja
Liisa Pardikestes Ülle ja Marika juhendada.
KOOLITUSED
14. mail käis Liina ülelinnalise eripedagoogika ja logopeedia
sektsiooni õppepäeval Ida- Eestis
10. ja 15. juunil käisid Janne ja Iivi Ram Koolis arvutialasel
koolitusel „Interaktiivsed õppematerjalid muusikaõpetuses,
eelkooli- ja algklasside õpilastele”.
KOOSOLEKUD
12. mai- infotund õpetajatele
26. mai- ped. nõupidamine
2. juuni- infotund õpetajate abidele
9. juuni- õpetajate infotund
9. juuni- infotund uutele lapsevanematele
16. juuni- hooaja viimane hoolöekogu koosolek Helle- Reeda
juures
17. juuni- juhtkonna koosolek- vaatasime tagasi möödunud
hooajale ja tegime plaane järgnevaks.

TUNNUSTUSED
3. juunil kuulutati haridusjuhtidele, õpetajatele pidulikul
õppeaasta lõpetamisel Lillepaviljonis välja kvaliteediauhinna
saajad. Meie lasteaed pälvis tunnustuse kategoorias „Parima
toitlustusega koolieelne lasteasutus” ja kvaliteediauhinna „Hästi
juhitud lasteaed partnerluse valdkonnas”. Selle tunnustusega
kaasnes ka 18 000 krooni suurune preemia.
TEATER LASTEAIAS
21. mail külastas meid Anne Velli teater etendusega „Maal
vanaema juures”
ILM
Mai esimene kümnepäevak jahedapoolne, kuid siis
saabus mõnus suvesoojus. Soojakraadid ulatusid kohati
28 kraadini, mis meelitas randa päevitajad ja kangemad
käisid ka ujumas. Soojemaks läksid ka ööd.
Puud läksid kiiresti lehte ja õitsele puhkesid kõik õuna ja
lilleaiad.
Toomingate õitsemise aegu oli jälle jahedam.
14. mail kostus meie lasteaia kuldnokapesast rõõmsat
kuldnokapoegade siutsumist.
Juunikuu oli nagu juunikuu ikka- jahedapoolne ja
vihmasepoolne.
VESIROOSI ILMAPROGNOOS AUGUSTIKUUKS
ILMAJAAMA ANDMETEL ON AUGUSTIKUINE ILM
VÄGA
MUUTLIK. AINUKESEKS KOHAKS ILMAKAARDIL, MIS PANEB
IMESTAMA KA ILMATARGAD ON VESIROOSI PIIRKOND KUS
TOIMUVAD JÄRSUD ILMAMUUTUSED.
KOHATI VÕIB SADADA HOOVIHMA, PAIGUTI VÕIB TEKKIDA
UDU, PUHUB MUUTLIKU SUUNAGA TUUL. ÄIKEST JA
MAAVÄRINAID EI OLE OODATA.
VESIROOSI VEETASE ON ENDISELT 0 LÄHEDANE.
METEOROLOOOGIDE HINNAGUL VÕIB HAKATA AUGUSTIKUU
ALGUSES TIBUTAMA. TIBUSID ON OODATA NAEULINDUDESSE,
PARDIKESTESSE, TÄHETÄPSIDESSE, MESIMUMMIDESSE JA
KRÕLLIDESSE. KUU LÕPUL TUUL VAIBUB JA HAKKAB PUHUMA
VESIROOSI UUS
PUHKPILLI ORKESTER
KIIRUSEGA 20
TÖRTSAKUT SEKUNDIS.
ILMASTIKU SELGINEDES VÕIB TOIMUDA KA ÜLLATUSLIKKE
ÜMBERPAIKNEMISI . NÄHTAVUS ON HEA. ÕHUTEMPERATUURID
TÕUSEVAD OODTATUST KÕRGEMALE. PÄIKESEPAISTET TULEB
AGA VÕTTA KUI KINGITUST. OTSI KOKKU TÕMBAVALT VÕIB
ÖELDA, ET EES ON OOTAMAS KUUM JA PÄIKSEKÜLLANE AASTA.
HOROSKOOP
NAERULINNUD
Koostöö peaks olema selles rühmas üsna suurepärane. Kõik
Naerulinnud suudavad koostöösse tuua oma erinevad
nägemused asjadest ning selle tulemusena suudavad osapooled
ka edu saavutada. Lisaks sellele on
saanud alguse ka
suurepärane sõprussuhe.
Kindlasti on kõik nende märkide poolt tehtavad otsused
loogilised ning väga hästi läbimõeldud.
Just erinevuste tõttu suudavad osapooled olla edukad. Kindlasti
peavad kõik osapooled suurt tähelepanu pöörama rahalistele
asjadele.
PARDIKESED
Koostöö nende märkide vahel peaks toimima üsna normaalselt.
Kõik märgid soovivad pidevalt üksteiselt ühtteist juurde õppida
ning selle tulemusena peaks nende märgkide vaheline
koostöösuhe ka tugevnema. Kindlasti osatakse selles suhtes
arvestada üksteise tunnete, arvamuste ja ideedega.
LEPATRIINUD
Nende märkide vahel peaks koostöö suhteliselt hästi
õnnestuma, kui osapooled on selle nimel valmis ka tööd
tegema.Kui osapooled ajavad samu asju, siis on koostöö
edukas.
Kõikide märkide esindajad on iseloomult üsna erinevad .
Kõik osapooled toovad antud suhtesse kaasa omad nägemused
maailma asjadest ning lisaks arvestavad osapooled ka oma
partnerite arvamusi ning ideid. Just selle tulemusena suudavad
osapooled saavutada kõikides asjades kokkuleppe ning ette
võetud asjad on edukad.
POKUD
Koostöö nende märkide vahel on tavaliselt edukas. Vähk on
selleks osapooleks, kes tegeleb uute ideede genereerimisega
ning
Skorpion
pöörab
peamiselt
suurt
tähelepanu
majanduslikele küsimustele. Kõik osapooled on valmis kuulama
oma partneri ideid ning mõtteid ning selle tulemusena on ette
võetud tegemised tavaliselt edukad.

ROHUTIRTSUD
Koostöö nende
märkide vahel peaks toimima üsna
suurepäraselt. Kõik osapooled suudavad sellesse suhtesse kaasa
tuua omapoolseid eripärasid.
Kõikide tähemärkide omadused on täiesti erinevad, kuid samas
on nad suutelised äriasju koos edukalt ajama. Ambur soovib
pidevalt proovida kõike uut ning Kaksikud tegeleb rohkem
materiaalsete ja majanduslike asjadega. Kõik osapooled on
valmis kuulama ka üksteise nõuandeid ning arvestama
kaaslaste arvamustega.
MESIMUMMID
Koostöö nende märkide vahel õnnestub praktiliselt alati. Kõik
märgid lähenevad kasvatuslikele teemadela veidi erineva
vaatenurga alt, kuid suudavad alati aktsepteerida ka oma
partnerite vaateid ja mõtteid. Seetõttu on koostöö tavaliselt
üsna edukas ning probleemideta.
MÕMMID
Nende märkide vaheline koostöö peaks olema hea. Seda veel
eriti siis kui suudetakse piisavalt tähelepanu pöörata ka üksteise
oskustele ning kogemustele. Lisaks sellele, et koostöö nende
tähemärkide vahel peaks sujuma suurepäraselt, peaks need
märgid omavahel kindlasti ka headeks sõpradeks sobima.
KRÕLLID
Koostöösuhe nende märkide vahel peaks toimima üsna
suurepäraselt. Kõik osapooled suudavad sellesse suhtesse kaasa
tuua omapoolsed eripärad. Sõnn on selles suhtes praktilisemaks
osapooleks ning seetõttu tegeleb Sõnn peamiselt praktilisemate
asjadega.
Kõik märgid on täiesti erinevad, kuid samas on nad suutelised
rühmaasju koos edukalt ajama. Ambur soovib pidevalt proovida
kõike uut ning Kaksikud tegeleb rohkem materiaalsete ja
majanduslike asjadega. Kõik osapooled on valmis kuulama ka
üksteise nõuandeid ning arvestama kaaslase arvamustega.
TÄHETÄPSID
Ärisuhe nende märkide vahel õnnestub praktiliselt alati. Kõik
märgid lähenevad kasvatusküsimustele veidi erineva vaatenurga
alt, kuid suudavad alati aktsepteerida ka oma partnerite vaateid
ja mõtteid. Seetõttu on see suhe tavaliselt üsna edukas ning
probleemideta. Kõik märgid soovivad pidevalt üksteiselt ühtteist
juurde õppida ning selle tulemusena peaks nende tähemärkide
vaheline koostöö ka tugevnema. Kindlasti osatakse selle suhtes
arvestada üksteise tunnete, arvamuste ja ideedega.
NAKSITRALLID
See koostöö peaks sujuma üsna edukalt. Kalad on antud suhtes
peamiseks eesmärkide püstitajaks ning Jäär võtab tavaliselt
vastu lõplikud otsused ning püüab nende elluviimist
koordineerida. Kalad peavad aga olema valmis ka üsna tihti
selles ärisuhtes Jäära poolseks kriitikaks. Kui soovitakse seda
ärisuhet hoida pikaajalisemana, siis peaksid mõlemad osapooled
suuremat tähelepanu pöörama läbirääkimistele ning kindlasti
vähendama kriitikat teise osapoole suhtes.
KONNAKESED
Koostöö nende märkide vahel peaks olema üsna suurepärane
ning lisaks ärilisele suhtele peaksid need partnerid üsna pea ka
üksteisega suurteks sõpradeks saama. Kõik märgid on
suutelised üksteisega tööasju arutama ning austavad ja
hindavad üksteise otsuseid ja ideid.Peamised probleemid võivad
selles koostöös tekkida just erinevate vaatenurkade pärast.
Koostöö nende tähemärkide vahel peaks suhteliselt hästi
õnnestuma ning seda just suurele koostöötahtele.
JUHTKOND
Ärisuhe nende tähtkujude vahel peaks olema edukas, kuna kõik
osapooled
suudavad
ärisuhtesse
tuua
omalaadse
maailmanägemuse ning selle läbi suudavad osapooled üksteist
suurepäraselt täiendada. Kõigil märkidel on alati soov edasi
liikuda, mistõttu ei jää see ärisuhe kunagi paigale püsima.
Veevalaja on selles suhtes kindlasti parem rahaasjadega
tegeleja. Skorpion pöörab peamiselt suurt tähelepanu
majanduslikele küsimustele.
Väga hästi suudavad kõik osapooled ajada rahaasju ning muid
majanduslikke küsimusi ning seda seni, kuni püütakse liikuda
ühes suunas. Kui osapooled on suutelised enda sisemisi soove
teatud määral vaos hoidma, on ärisuhe võimalik. Kõik osapooled
on valmis kuulama oma äripartneri ideid ning mõtteid ning selle
tulemusena on ette võetud tegemised tavaliselt edukad.
SPETSIALISTID
Koostöö nende tähtkujude vahel peaks olema üsna meeldiv
kõigile ning üheskoos on osapooled suutelised suhteliselt palju
saavutama. Kõik osapooled suudavad töösse tuua omapoolseid
ideid ning täiesti erineva maailmakäsitluse. Just nende
erinevuste tõttu suudavad osapooled olla edukad. Samas peaks
Vähi esindaja üsna suurt tähelepanu pöörama sellele, et ei

hakkaks konkureerima Neitsi esindajaga. Koos töötades
suudavad osapooled leida üsna kergelt kompromisse ning
ärisuhe nende kahe märgi vahel on edukas.
Skorpioni ja Kalade vaheline ärisuhe peaks toimima üsna hästi,
kuna mõlemad osapooled suudavad üksteisega vajalikul määral
arvestada ning seetõttu on nad suutelised käsikäes töötama.
Kalad on siin suhtes ideid genereerivaks osapooleks.
KÖÖK
Nende kahe märgi vahel peaks arenema üsna hea äriline suhe.
Mõlemad märgid suudavad sellesse ärisuhtesse tuua erinevaid
aspekte ning selle tulemusena peaks olema ühine eesmärkide
poole püüdlemine suhteliselt edukas.
LIIKUMINE – MUUSIKA
Koostöö nende märkide vahel peaks suhteliselt hästi õnnestuma
ning seda just tänu suurele koostöötahtele. Kõik osapooled
oskavad suhtesse tuua oma nägemusi ning ideid.
Koostöö nende tähtkujude vahel toimib üsna suurepäraselt ning
seda just suure üksteise mõistmise tõttu.
ÕPPEAASTA EREDAMAD HETKED
Konnakesed:
- Isadepäeva pidu- kõik isad olid kohal!
- Õppeaasta lõpuüritus Vabaõhumuuseumis
Krõllid:
- Volbriöö- saladuslik, nõiduslik õhtu
Näituse
„Nähtav
ja
nähtamatu”
veemaailma
osa
ettevalmistamine
- Isadepäeva pidu koos Naksitrallidega
- Piparkoogimaania
Mesimummid:
- Volbriöö
- Üle- Eestilised lasteaedade võistlused Audenteses
Mõmmid:
- Piparkoogimaaniast osavõtt
- Mihklipäev Rocca al Mares
- Šokolaadipäev rühmas
- Jõulupidu ja Emadepäevapidu
- Kevadine näitus koridoris- väga hea koostöö tervele majale
Tähetäpsid:
- Ühisüritused vanematega
- Etendused
- Volbriöö
Naksitrallid:
- Emadepäevaks sai lavaküpseks lasteaia ajaloos esmakordselt
nii noorte dramaturgide omaloominguline etendus „Lugu
kolmest kaunist printsessist”
Pardikesed:
- Rühma esimene jõulupidu
Naerulinnud:
- Jõulupidu
- Isadepäeva hommik- enamus isasid olid kohal
Pokud:
- Emadepäeva pidu- peo lõpp, kui iga laps andis oma emale
kingituse, kallistus emalt, mis kiire elutempo tõttu tihti ununeb
Rohutirtsud:
- Isadepäev- kõigil lastel olid isad kohal
Lepatriinud:
- etendus „Orava sünnipäev”
Janne:
- Näidendid Tähetäpside, Naksitrallide ja Lepatriinudega
Juhtkond:
- Lipuväljaku avamine

TÄNU!
Armsad lapsed, õpetajad ja lapsevanemad!
…pole olemas jäädavat lõppu
Iga lõpp on taas alguseks
Iga tegu mis südamest tehtud
Sinu lambis saab valguseks…( V. Ariva „Aja jäljed“)
Siirad tänud Teile koostöö eest sellel õppeaastal. Tänan Teid
tehtud töö ja nähtud vaeva eest!
Jaanika, Janne, Helle- Reet, Helje

LÕPETAJAD 2010
39. LEND
Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike tarkust kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed väljalennupakul
ja teised alles läve hakul.
Ei iial tühjaks jää see õu.
Ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus…
MESIMUMMID
ANDREAS ALLIKSAAR
JOONAS ANDRESMAA
MATHIAS HAIN
KELLY KALLAS
ANETTE KARRO
MARTIN KRISTJAN KULLERKUPP
MARTI MÄTLIK
MARCUS PIIRITALO
KASPAR TABRI
KASPAR VEEVÄLI

KRÕLLID
ENDRIK EERME
MIA HIIEMÄE
KRISTJAN ENRIK INSLER
RALF NICHOLAS NÖÖR
HELENA PAPSTEL
SANDRA PAPSTEL
HANNA GRETHEL POLLI
HANNA VAALU

LISETE ALTMA
ENDRIK ELLAM
MERILI HILLER
KERLY KALLAS
EVA-LOTTA KIIBUS
KERT MARKUS LUMI
AIRAN NAU
KENNETH RAUN
LIIA- LOTTE TARMAS
RASMUS VÄÄT

TÄHETÄPSID
MIRJAM KÄRK
STEN- EGERT LAANEMAA
MARIETTE- LY MEEKSA
MARLEN MERTENS
CARMEN MÄRK
VELI NÕMMIK
MATHIAS MAIT OTS
UKO MIHKEL PALLUM
GREGOR PUUSEPP
BIANKA SAADRE
PATRIK SAKSUS
HANNA- BIRGIT SINKEL
SIIM SUISTE
ELIISE TAEL
MARC JOOSEP TÄHISTE
BRITA URVA
JOONAS VAHERMÄGI
ILUSAT KOOLITEED NEILE!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

