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Lumehelbed silmalau peal,
radikate soojus,
memme kootud käpikud
või päev, mis äsja loojus.
Emme kallistus või hoopis
issi noomimine,
säraküünlad kuuse peal
või teistest hoolimine.
Mis on see isamaa?
Või olen hoopis ise
tükikene isamaast
Ja tema olemisest?
EESTIMAA SÜNNIPÄEV MEIE LASTEAIAS
23. veebruaril tähistasime
lasteaias Eesti Vabariigi 92.
sünnipäeva.
Päev
algas
piduliku
lipuheiskamisega
meie
lipuväljakul.
Järgnes
aktus,
kus
kuulasime
juhataja
tervituskõnet ja Iivi, Janne
ja Jaanika poolt esitatud
laulu „Üksteist peab hoidma”. Kõik koos laulsime laulu „Mu
koduke on tilluke” ja esinesid ka meie parimad laululapsedJohann Naerulindudest, Marta ja Kaspar Mõmmidest,
Pärt Lepatriinudest, Mariette- Ly, Siim ja Hanna- Birgit
Tähetäpsidest. Aktusele olid tulnud külla ka meie sõbrad
Allika lasteaia keelekümblusrühmast, kes esitasid luuletusi
ja
laule
eesti
keeles.
Lõpuks
maiustasime
sünnipäevakommidega.

ÕNNITLEME!
5. veebr. - Agnes
10. veebr. – Kätlin
11. veebr. – Taimi
13. veebr. – Janne
19. veebr. – Evelyn K.
27. veebr. – Lilo
22. veebr.- Õnnitleme Haridusameti
juhatajat hr Andres Pajulat

2010.a.

VEEL LASTE TORERDAID TEGEMISI
8- 12. veebruar- Sõbranädal. Nädala jooksul koguti
sõbrapostkasti kirju ja kaarte, mis Mesimummide rühma
laste poolt 12. veebruaril laiali jaotati. Sel päeval said
lapsed õhtuooteks Maire poolt valmistatud maitsvat
Sõbratorti süüa.
12. veebruaril toimus Mõmmide rühmas Sõbradisko,
kuhu olid kutsutud ka Tähetäpsi lapsed.
12. veebr. käisid Mõmmid Allika lasteaias masljennitsal.
16. veebr. – Vastlapäev. Tähetäpsid, Mesimummid ja
suuremad Krõllid käisid Sütiste metsas vastlasõitu
tegemas. Väiksemad kelgutajad lustisid lasteaia
kelgumägedel- neid oli tänu lumerohkele talvele meie
õuele tekkinud päris mitu. Peale kelgusõitu joodi kuuma
köömneteed ja krõbistati küüslauguleibu.
17. veebr.- Tähetäpsid, Mesimummid ja suured Krõllid
käisid ekskursioonil Teatri- ja Muusikamuuseumis. Jalutati
ka vanalinnas ja külastati Õigeusu kirikut Toompeal.

22. veebruaril toimus 12. korda Vesiroosi laulupäev.
Päevakava oli järgmine:
1. Mastilipu heiskamine
2. Laulupäeva avamine. Jaanika mängis viiulit,
laulsime Vesiroosi hümni ja laulu „Olen laululaps”.
Seejärel kuulutas Jaanika laulupäeva avatuks
3. Laululaste
esinemine.
Kokku käis laulmas 50
laululast. Registreerituid oli
küll 57, aga osad lapsed
olid
kahjuks
haigeks
jäänud. Iga laulja sai
kingituseks
tänukirjaga
pildiraami.
4. Laulupäeva
lõpetamine.
Peale
magamist
ja
õhtuoodet
kogunesime
taas saali, kus esinesid
meile väikesed viiuldajad
Tallinna
Muusikakeskkoolist.
Lastele pakkus see suure
elamuse- viiulilapsi vaadati lausa „suu ammuli”.
Meeleoluka
punkti
laulupäevale
pani
ansambel
„Urban
Symphony” koosseisus
Jaanika, Janne, Iivi ja
Helle- Reet.

TEATER LASTEAIAS
UUDISEID MEILT JA MUJALT
 Pärnus, Punases tornis toimus juba kolmandat
aastat järjest põnev kartulitrüki festival
 Alates 12. veebruarist elasime kaasa
olümpiamängudele Vancouveris. Eestlaste
tulemused jäid seekord küll tagasihoidlikuks,
aga üks hõbemedal siiski saadi ja selle tõi
meile Kristina Šmigun- Vähi. Suur tänu talle!
Meessportlastest oli parim Andrus Veerpalu,
kes saavutas klassikamaratonil 6. koha.
 Ilmumas on „Eesti muistendite kuldraamat”, mis
on järjeks „Eesti lasteluule kuldraamatule” ja
„Eesti muinasjuttude kuldraamatule”.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
5.-6.02 Jaanika ja Reinika Kvaliteediauhind 2010
assessorikoolitusel
11.-12.02 käis Jaanika Haridusjuhtide aastakonverentsil
Pärnus
8. 02 ja 11. 02. Kvaliteediauhind 2010 raames Reinika
meeskonna assessorite konsensuskoosolek
16. 02 käis Marika a/ü seminaril
25.02 Kvaliteediauhind 2010 raames Jaanika meeskonna
assessorite konsensuskoosolek
19.02 Jaanika Lasteaiajuhtide nõupidamisel Õpetajate
majas
Rahel veetis kosutava puhkuse Tenerifel
UUED PROJEKTID
 Esitati uus KIK projekt ” Loodus
on meie sõber, tunne teda!”
Projektijuht Kairi
 „Tallinna Lasteaed Vesiroosi lapsed, lapsevanemad
ja õpetajad õue õppima” – jätkuprojekt
Projektijuht Katrin
 Jaanika esitas Archimedese
Sihtasutusele
õppekavaarendusliku projekti
„Family and Friends”
koostöös 7 Euroopa riigiga.
 Peakokk Maire esitas veebruarikuu näitel
kokkuvõtte toitlustamisest lasteaias konkursile
„Parima toitlustamisega haridusasutus”

LASTEAIA UUS ELU
- Kuu algas personalile ebameeldiva üllatusega- seoses
raske majandusliku olukorraga kärbitakse alates märtsist
lasteaia töötajate töökoormusi ja muutuvad rühmade
lahtiolekuajad.
- Veebruarikuust muutus lastevanemate eestvedamisel
parkimiskorraldus lasteaia ümber.
KOOSOLEKUD
4. veebr. õpetaja abide infotund
10. veebr. infotund õpetajatele
15.veebr. hoolekogu koosolek
25. veebr. ped. nõupidamine

5.veebr. külastas meid uus teater- Eesti lasteateaterõpetliku etendusega „Oi- oi, Rafi”
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Jaanika tänab õpetajaid ja õpetaja abisid avatud
mõtlemise ja konstruktiivsete ettepanekute eest
töö korraldamisel.
Marika tänab Jaanikat sõbrapäevatordi ja kohvi
eest
Janne ja Iivi tänavad kõiki tublisid laululapsi julge
esinemise eest
Täname Jaanikat vahvate ideede eest laulupäeva
lõpu sisustamisel
Täname Ilmataati imelise talve eest!
Täname kõiki, kes saatsid oma sõpradele
sõbraposti kaudu toredaid kaarte ja häid soove.

Kuula oma keha
Inimese organism on palju targem kui inimene ise. Meie keha teab
paremini, mis on talle hea, mis halb. Ning ohu korral saadab ta välja
signaale, hoiatades juba varakult, et me ei kaotaks valvsust ega
satuks juhuslikult lõppjaama, mille nimeks on Haigus.
Eks ole ju sinulgi ette tulnud päevi, mil tahaksid korralikku
seapraadi, kuigi sa liha sugugi ei armasta, vaid eelistad taimetoitu
või kala. Sellised ootamatud tahtmised ei teki lihtsalt niisama.
Äkiline isu liha järele on kindel signaal, et organismis ei jätku rauda.
Rauapuudus võib väljenduda ka teisel, palju valulikumal moel.
Näiteks hakkavad pragunema suunurgad. See aga tähendab, et sul
tuleb hakata oma söögilauda täiendama rauarikaste toitudega (liha,
maks, brokoli, spinat, pähklid) või kasutama rauapreparaate.
On suur hulk signaale, mis annavad märku, et sinu igapäevane
toiduratsioon pole küllaldaselt mitmekesine ning seetõttu jääb
organismis puudu mineraalainetest. Näiteks, kui tunned laugude
tõmblemist või löövad öösel sääremarjad krampi, on see sinu jaoks
teadaanne, et tuleb hakata kaltsiumi- ja magneesiumivarusid
täiendama. Sel juhul tuleb süüa rohkem tatraputru, banaane,
šokolaadi
või
osta
apteegist
vajalikke
preparaate.
Väga lihtsalt saab ka aru, kui organismis on puudus A-vitamiinist.
Sel juhul tekib nn kanapimedus, mille tõttu näed hämaruses
halvemini. Söö rohkem maksa, porgandit, spargelkapsast ehk
brokolit. Võid hakata ka vitamiine või kalamaksaõli võtma.
Vitamiinipuudus võib tekitada tõsiseid haigusi. Seetõttu, kui sul on
kahtlusi, et organismis jääb millestki puudu, mine arsti juurde ja küsi
nõu.

ILM
Veebruar algas taas suure lumesajuga ja muutis
liiklusolud keeruliseks. Keskmine temperatuur püsis
10. kraadi ringis. Esimesed sulailmad saabusid aga
üle kahe kuu alles veebruari lõpus. Katustelt hakkas
varisema sinna kogunenud lumi, mis vigastas alla
kukkudes mitmeid inimesi ja lõhkus ka autosid.
Tšiilit raputas tugev maavärin- oli palju purustusi ja
inimohvreid.
Euroopas olid suured tormid ja üleujutused

LAPSESUU
Liisi istub õpetajal enne lõunasööki süles ja
haigutab magusalt
Liisi: „Uni tuleb!”
Õpetaja: „Kust ta tuleb?”
Liisi: „Suust ikka!”

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

