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OKTOOBER 2019

KAKUKESE  RÜHMA  TEEMAKUU
1-4.okt Kakukesed valmistasid ette Kakukese
muinasjutu õuealal.
7-11.okt leivanädalal kutsusid kakukesed teisi
Pihlapuu rühmi kokkama ja küpsetama.
9.okt Kakukesed valmistasid võileiva kakukese.
9.okt pereõhtu: Kakukese muinasjutt õuealal ja
piknik õunaaias. Täname vanemaid, kes
valmistasid kakukesi: Ita ema, Kennethi ema,
Jameelia ema, Kauro Kalle ema, Kaupo ema.
21-25.okt valmis ühistööna Kakukene näitusele.
21.okt sügispidu koos Lotte rühmaga: matk
haigla parki, üle nööri lehtede viskamine, siilile
pesa ehitamine lehtedest, õunaaias piknik.30.sept - 4.okt Kakukese

muinasjutt õuealal

1.okt TIBU rühma lastevanemate koosolek.
22.okt koostöömeeskonnapäev Kiisu rühmaga
pealkirjaga "Siilikesega lehtedes sahistamas". See
toimus õunaaias. Lugesime luuletust siilist, laulsime
õunakesest, sahistasime lehtedes, viskasime lehti õhku,
otsisime lehtede alla peidetud siile ja lõpuks sõime
seenekese küpsiseid. Kakukese teemakuu raames
tegutses koos meie rühma Tibuga ka Kakuke. Koos
tegime ümmargused võileiva-kakukesed. Lapsed ise
panid kakukesele kurgiviilud silmadeks, kirsstomati
ninaks ja paprikaviilu suuks. Svammitrükiga sai
kaunistatud ühiselt suur Kakuke.

9.okt küpsetasid KIISUD rühmas saiakesi
ja pakkusid neid ka vanematele
(koosolekul).
9.okt oli lastevanemate koosolek.
22.okt koostöömeeskonna päev
Tibudega - Siilike lehesajus.



1.okt tegid PIPID vanematega
seenekompositsioone ja tõid 
rühma seenenäitusele. Pipid käisid
rühmaga metsas seenel.
3.okt Pipi rühma õhtune sügismatk
peredega ümber Põlva järve. 
8.okt Pipid valmistasid kirjusid
kakukesi Kakukese kuu raames. 
18.okt Põlva Kultuurikeskuse
külastus teatrietendusele “Põrsas
Desmond ja Sookolli lõks”. 
30.okt Pipid ja Mõmmid väljasõidul 
ja õppekäigul Andre Juustufarmis.

MUUMI rühma tegemised kulgesid oktoobris ümber KAKUKESE. 
Koos tehti pärmitaignast kakukesi ja palmiksaiu.
Käidi Aasa poes õppekäigul, vaatamas milliseid saiakesi ja kakukesi
seal müüakse. Harjutati ise ostmist ja jälgiti kaalumise protsessi.
Vesteldi leivakakukese kõrvasest toidust ja mekiti erinevaid
kalatoite rühmas. Üllatavalt hästi maitsesid KILUD :)
Muumi rühmas avati ka uus kauplus.
Aitäh kõikidele vanematele, kes meie kaubavalikut täiustasid.

2.oktoobril oli Hea Tuju teatri etendus: Väikevend ja Karlsson
1-4.okt lavastasid SIPSIKU rühma lapsed
Kakukese muinasjuttu, maitsesid kodust kaasa
toodud lemmikleivasorte ja küpsetasid
kakukesi.
7-11.okt valmistasid lapsed paprikasuuga
ümmargusi võileivakesi ja lavastasid
muinasjuttu Odratera.
10.okt toimus pereõhtu Soohara Kõrre talus,
mille korraldas Marleeni ema Hedi. Imetlesime
aedikutes kalkunit ja parti, küülikuid, lambaid,
kanu ja vutte. Heinapallidest kohvikus
maitsesime perenaise Teele Varuski toite.
16.okt sõitsime liinibussiga Jaama peatusse ja
maiustasime Tillu kohvikus Arthuri ema Aneti
kaneelisaiadega.
21-25.okt lavastasid lapsed muinasjuttu Tare-
tareke.
 
Sipsikutel ilmus 22.okt 2019 Põlva Teatajas
artikkel: Veere kakku, veere kakku ...



 

2.okt VANDERSELLI rühma lapsed
matkasid Keldrikaela ja Põlva järve äärde.
7.okt degusteerisid Vandersellid
kaasatoodud leivasorte,  leivakottidest
valmisid poemängu uued leivapätsid.
9.okt Vandersellid matkasid Intsikurmu ning
maiustasid  seal rühmas küpsetatud
karaskiga.
10.okt emad viltisid juhendaja Rane Viksi
käe all imeilusaid villanukke.
16.okt Vandersellid avastasid metsas uue
mängupaiga.
21.okt lapsed rääkisid rühmas oma puust
kaasatoodud esemest.

Puust asjade näitus oli avatud laste
mänguhuvi tõttu mitu nädalat! 

Täname vanemaid kaasalöömise eest!

2.okt käisid POKUD turul
uudistamas, milliseid
metsa- ja aiasaadusi
müügiks pakutakse. 
11. okt panid Pokud taigna
kerkima ning küpsetasid
kakukesi.
18. okt käisid Pokud Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses
vaatamas Rakvere Teatri
etendust ,,Desmond ja
sookolli lõks”.

Pokud on usinad õppijad ning tähed varsti selged!

9.okt külastasid MÕMMID AS Lõuna Pagarit.
18.okt käidi Põlva Kultuurikeskuses vaatamas
Rakvere teatri etendust: Põrsas Desmond ja
sookolli lõks .
30.okt Andre juustufarmi külastus.

Põlva valla aasta õpetaja 2019 on Mõmmi
rühma õpetaja Liivi Lavrikov!
Mõmmi rühma laste ja lapsevanemate
tänuartiklit saab lugeda 22.10.2019 ilmunud
Põlva Teatajas.
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15.okt käisid Poku ja

Mõmmi rühma lapsed
valla titepeol laulmas

23.okt tutvustasid Mõmmi rühma õpetajad Jaanika
ja Liivi Põlvamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni
õpetajatele Mõmmi rühma septembrikuu projekti:

Mõmmidega rabarajal matkamas.

21.okt LOTTE sügispidu koos Kakukese rühmaga: matk
haigla parki, üle nööri lehtede viskamine, siilile pesa
ehitamine lehtedest, õunaaias piknik.

LottePoku Sipsik

VandersellKiisuMuumi

MõmmiPipiTibu

Loe artiklit 22.10.2019 ilmunud Põlva Teatajas.

Kakuke


