KUUKIRI
DETSEMBER 2018
3. DETSEMBER
 Pihlapuu lasteaia Advendihommik saalis
4. DETSEMBER
 Toimus Kakukese rühmas ümarlaud ,,Meil jõulud käes’’
5. DETSEMBER
 Kakukese rühmas küpsetati koos emadega piparkooke
10. DETSEMBER
 Kakukese rühmas toimus pereõhtu, mille raames valmis Kakukese tervislik võileib
11. DETSEMBER
 Vanderselli rühmas toimus pereõhtu, kus valmistati vanavanematele jõulukaarte ,
glasuuriti piparkooke ning kaunistati lähenevaks jõulupeoks küünlalaternaid

12. DETSEMBER
 Vanderselli lapsed nautisid Pipi rühma laste jõuluetendust.
 Viisid Vanderselli lapsed oma kaardid vanavanematele postikasti ja sõitsid bussiga
Põlva jõuluehtes keskväljakule ja kaunistasid ka ise ühe kuuse lõngapallidega

 Käisid Pipi lapsed Põlva Kultuurikeskuses vaatamas jõulunäidendit "Jõuluvanaks
saamise saladus"

13. DETSEMBER
 Käisid Võru Instituudi Keelepesa projektijuhid Triin Toom ja Evely Lindsalu
Vanderselli lastele jõulujuttu vestmas.

 Poku rühm käis Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vaatamas etendust ,,Kadunud
saapad’’

 Vanderselli rühm käis Pipide laste jõulunäidendit vaatamas.

 Muumi rühmal toimus väljasõit Mooste Jõulumaale. Lapsed tutvusid sepikojas sepa
põneva tööga. Valmistasid villakojas külmkapimagneteid, jõuluvanakontoris
postkaarte, millele sai kirjutada jõulusoove. Eriti põnev oli Veskiteatri etendus koduta
jäänud suvilakassist ning kohtumine jõuluvanaga. Jõulumaa saatis lapsed koduteele
magusa tee ja sooja meeleivaga.

14. DETSEMBER
 Külastas Kakukese rühm Pipi rühma lapsi ja vaadati Pipi rühma laste esitused
teatritükki

 Pipi rühma lapsed ja õpetajad kutsusid Kiisu rühma lapsi oma rühma teatrit vaatama
,,Kuidas päkapikk oma mütsi leidis’’.

17. DETSEMBER
 17.-19. detsembrini said Vanderselli lapsed mängida Kiisude , Sipsikute ja Mõmmide
rühmas ja võõrustada neid ka ise.

 Kiisu rühm kutsus Lotte rühma lapsed endale külla ja hiljem külastasid ise Lotte
rühma, kus said suurte sõpradega mängida.

 Tibu laste mänguhommik Mõmmi lastega
 Kakukese lapsed külastasid Muumi rühma, kus Vaatasime lavastust ,,Lumine
muinasjutt’’

 Poku rühm käis koos Pipidega mängimas ja vastupidi. Pipid olid Pokudel külas.
18. DETSEMBER
 Kiisu rühm käis külas Kakukese rühmas, kus kuulasime muinasjuttu. Hiljem tulid
pisikesed Kakukesed meile külla mängima.

 Tibu laste mänguhommik Sipsiku lastega
 Kakukese lapsed külastasid Tibu rühma ja Tibud Kakukesi
 Poku rühm käis külas Muumi rühma lastel ja vastupidi
 Lotte rühm käis külas Pipidel. Pipide poolt oli jõulunäidend, hiljem said kõik koos
mängida ja siis mindi külla Lottededele, kus ühes toas sai kaunistada ja süüa
piparkooke ning teises toas oli õpetaja Liisi juhendamisel päkapikkude seiklusrada. See
meeldis Pipidele kõige rohkem.

19. DETSEMBER
 Kiisu lapsed tegid vahva päeva koos sõpradega Vanderselli rühmast. Kutsuti neid enda
rühma mängima, pärast külastati neid ise.

 Tibu laste mänguhommik Kakukese lastega
 Poku rühm käis külas Mõmmi rühma lasteal ja vastupidi
 Pipid kaunistasid oma rühmas piparkooke.

 Sipsiku rühm käis külas Pipidel ja Pipid esitasid oma jõulunäidendi.

20. DETSEMBER
 Imeline jõulupeohommik! Suured tänud liikumisõpetaja Jaanikale ja muusikaõpetaja
Nelele ja Kätlinile!

 Kakukese lastel käisid külas Kiisu rühma lapsed ja Kakukesed külastasid Kiisu rühma
 Hommikul käisid Pipi lapsed Pihlapuu lasteiais ringi ning kinkisid igale rühmale ja
Pihlapuu töötajatele Pipi laste omatehtud kaardi ja kuhjaga jõulurõõmu.

 Pipi lastel käis külas Muumi rühm ja esitati ka neile oma jõulunäidend.
Muumi ja Pipi laste kooslauldud laulud kõlasid kõige uhkemalt.
 Lasteaia õuealal toimus koos vanematega vahva ja lustiline PIHLAPÕNNIDE SUUR
JÕULUSEIKLUS

