KUUKIRI
MAI 2019
2. MAI
 Lotte lapsed nägid musti ja kollaseid tibusid.
8. MAI
 Käisid Pipid koos Muumidega väljasõidul ja õppekäigul TÜ Loodusmuuseumi
püsinäitusel "Maa Elu Lugu". Lapsed said aimu loomade tegelikust suurusest ja
liigirikkusest. Põnevate topiste kõrval köitsid elusloomad aga lapsi veelgi rohkem.

9. MAI
 Käisid Mõmmid ja Pokud Tartu Teatri Kodus vaatamas etendust ,,Mia saladus’’
10. MAI
 Käisid Mõmmid külas Williami ema Karini klaasikojas. Suur aitäh!
 Käis Marje koos meditsiini tudengiga Lotte lastele rääkimas rühmas ja lasteaia õuealal
toimuda võivatest õnnetustest (ronimine, jooksmine jne) ja kuidas õnnetuste puhul
käituda.
 Lotte lapsed käisid külas väikestel Sipsikutel, kus tutvuti suurtest kastidest ehitatud
masinatega.

13. MAI
 Toimus Sipsiku rühma kevadpidu
 Toimus Tibu rühma kevadpidu

14. MAI
 Toimus Vanderselli rühma kevadpidu
 Toimus Mõmmi rühma kevadpidu
15. MAI
 Toimus Pipide emadepäeva pidu
 Toimus Poku rühma kevadpidu
16. MAI
 Toimus jooksupäev, kust Pihlapuu lapsed noppisid 10 medalit. Väga tublid!
 Toimus Kakukese rühma kevadpidu
 Toimus Kiisu rühma kevadpidu

17. MAI
 Toimus Vastse-Kuuste laulu-ja tantsupäev „Siitnurgast ja sealtnurgast keskpõrandale
kokku” , kus osalesid Mõmmi, Pipi, Poku, Muumi ja Lotte lapsed

20. MAI
 Käisid Pipi lapsed Põlva Kultuurikeskuses vaatamas etendust "Sööbik ja Pisik"
21. MAI
 Toimus Pipidel koostöömeeskonnapäev Sipsikutega - Jalutuskäik Põlva randa Mängud
rannas

 Käisid Lotted koos vanematega Elistvere loomapargis

 Muumi rühma Ants Theodori isa, Ants Järv tegi lastele lõbusalt mängulise ja hästi
sportliku treeningtunni. Kui Uno kaardimäng on muidu rühmas lemmikmäng, siis
seekord sai seda hoopis võistkonniti ja liikumismänguna mängitud. Hasarti ja
kaasaelamist oli palju. Ja kui treeningul on abivahendiks ka õhupallid, siis on lusti veel
rohkem. Selliseid trenne võiks rohkem olla! See oli laste ühine arvamus.

22. MAI
 Külastas lasteaeda Miku ja Manni teater
24. MAI



käisid Muumid rongiga Piusal. Vaatamata halvale ilmaprognoosile saime imetoreda
päeva matkates, liivas mängides ja head ning paremat toidukottidest nosides. Seda
kõike ilma vihmata! Erilise emotsiooni tõi meie päeva rongijuht, kes tervitas TERE
MUUMID!!! ja soovis hiljem HEAD AEGA MUUMID elektroonilisel rongi tablool.
Sellist tähelepanu pole me keegi enne kohanud! Väga vahva rongijuht!

28. MAI
 Toimus Pihlapuu lasteaia õuepiknik
 Sipsikud käisid peredega Maanteemuuseumis
29. MAI
 Ühisüritus Pipi peredega Õhtune matk ümber Põlva järve ja piknik
 29.-30. mail - Hommikupoolne jalgrattasõit koos Sipsikutega
 Lotte ja Muumi rühma tänuhommik
 Said Muumi rühma pered kokku Stigi pere juures Lauriorus. Tegime õppeaastale
kokkuvõtte tublisid vanemaid tänades, mängisime vahvaid võistlusmänge ja nautisime
veel koos olemise hetke enne lõpupidu. Aitäh perekond Raudnagelile meid külla
kutsumast!

30. MAI
 Proov Intsikurmus 2. juunil toimuvaks Põlvamaa laulu- ja tantsupeoks ,,Sinule Eesti –
Sinule Põlvamaa’’. Pihlapuu lasteaeda esindavad rühmad Lotte, Muumi ja Poku.

SUUR AITÄH PEREKOND LINNUSELE, KES VÕÕRUSTAS
ENDA JUURES PIHLAPUU KÕIGE PISEMAID!

