
MÄRTS 2018

MÄRTS VANDERSELLIDES 

01.märtsil toimus lustakas luuleõhtu vanematele. Kõik 

Vandersellid olid õppinud  selgeks ühe luuletuse teemal 

„Looduse kingitus Eestimaale“. Lapsevanemad said valida kolm 

parimat esitajat  Pihlapuu luulepäevale. Nendeks osutusid Emili 

Kaskla, Elis Padar ja Brita Truus. Õpetajad valisid veel lisaks 

Heleriin Lutsu. 

08. märtsil oli Vandersellides kauaoodatud lustakas 

mänguasjapäev. Seekord pühendatud  tüdrukutele. 

14.märtsil,  emakeelepäeval pärjati Vanderselle  Hindätiidmise 

avvuhinnaga, mis antakse välja   tublidele võru keele oskajatele 

ja edendajatele. Lastele kingiti võrukeelne Täheke.Täname 

lapsi ja lapsevanemaid toetuse eest. 

14. märtsil ,maakondlikul luulepäeval Ahjal saavutas Emili 

Kaskla  võrukeelse luuletusega  I koha. 

21. märtsil külastasid  Vandersellid Põlva Lasteraamatukogu, 

kus raamatukoguhoidjad rääkisid  raamatute hoidmisest ja 

tutvustasid erineva suuruse ja otstarbega raamatuid. 

28. märtsil matkasid  Vandersellid Intsikurmu metsapargi 

looduse ja liikumise rajal, mille legendi koostas TÜ üliõpilane 

Mari-Liis Oras. Läbisime õpperajal erinevaid tegevuspunkte ja 

ülesandeid.  



8 märtsil pidasime PIPI rühmas NAISTEPÄEVA. Poisid tegid tüdrukutele üllatusena ilusa uhke PEOLAUA omatehtud võileibadega ja 

kinkisid LILLI. 

Tüdrukutel toimus sel päeval MOESHOW  (said kanda ja vahetada ilusaid kleite) 

Toimus ka FOTOSESSIOON tüdrukutele PIPI RIIETES. 

Seoses hammaste nädalaga käis 13 märtsil meie maja tervishoiutöötaja Marje Pipidele rääkimas, kuidas tuleb hammaste eest 

hoolitseda. Marjel olid kaasas "hambad" ja suur hambahari ning õpetlikud raamatud. Aitäh Marjele huvitava esitluse eest. 

20 märtsil tegid Pipid terve päev teatrit "HUNT, TEMA POJAD JA PALJU PÕRSAID" 

Lapsed ehitasid notsudele kolm maja, kasutasid omatehtud peakatteid ja riideid huntidele ning lõbus teater võiski alata. Rõõmu ja 

nalja oli palju, lapsed tegutsesid loovalt.



MUUMIDE märts 
 Muumi rühmas oli praktikal (19.02 - 29.03) Tartu 

Ülikooli üliõpilane Emily Stella Tintso 
Lapsed külastasid Põlva Kooli raamatukogu ja 
tutvusid raamatukogu töö ning erinevate 
raamatutega. Huvi raamatute vastu oli väga suur
Luulekonkursil Ahjal esindas Muumi rühma 
Kenneth Hani, keda tunnustati eripreemiaga!
Lastega koostöös valmis animatsioon "Karu 
Mesikäpp" ja Okasroosikese muinasjutu põhjal 
slaidiesitlus

Lotte rühma kuukiri: 

 

15.märts lõppes Kuusakoski 

küünlaümbriste kogumine. Sel 

aastal koguti neid kokku 806 tükki, 

mis on 1 ,3kg.

ÕPETAJATE ETENDUS 

"LUGU KOLMEST PÕRSAKESEST"

13.03 Teater "Papagoi 

seiklused"


