Märdikuu om saanuq alati Keelepesä rühmä eestvedädä teno võru keele nädälile. Seo aasta märdikuu teema
om: VANDERSELLEGA VANA-VÕROMAAL. Teemast
võtsõ ossa terve Pihlapuu latsiaid.
6.nov - Keelepesä rühm kuun latsiga kõrrald V Pihlapuu
Uma Pido. Kõik opsõva selges laulu „Mina lätsi Siidile” ja
egä keelepesä rühmä lats sai ollaq üts tegeläne laulust.
Oppajite esitusõn oll väiku näütemäng, kos eläjä lätsiq
Siidi küläpääväle. Pidos opsõvaq latsõq selges ka üte
võrokeelse matkalaulu.
Egä rühm (juhtkond kah) sai loosiga üte ria laulust
„Mina lätsi Siidile” ja kuun latsiga tegi üte suurõ pildi,
millest valmisi näütüs (video näitusest kodulehel).
Keelepesä oppajaq Pille ja Helle käveväq egän rühmän
võrokeelist unõjuttu lugõman.
14.nov - kõnõl egäle rühmäle lastõkiränik Laanõ Triinu
ummi raamatist „Krutskilinõ tita” ja „Suur must pini”.
15.nov olliq Vanderselliq kuun Sipsikitega politseijuttõ
kullõman.
19.nov - tull kõnõlõma oppajite infotundi Michelsoni
Ülle Aarna küläst, kiä om üts inemine, kes om
toimõndanu palvõrännäku tiid.
27.nov - Vanderselliq laulsõva ja tegivä näütemängu
pereõdagul ummi vanõmbitele.
29.nov - tullivä küllä Vanderselle rühmäle Evely ja Triin
Võro-Instituudist ja tegivä näütemängu võlupedäjäst.
Vanderselli rühm tegi sügüse uma rännutiist hulga pilte
ja saatsõ kõigile rühmile ärq arvamises. Kõigil oll
võimalus nuuq kotussõ hindäl läbi kävvü.

Tennämi Ruudi immä, Viksi Ranet,
kellel oll aigu ja tahtmist mitmõl
pääväl kõnõlda latsilõ mööbli
valmistamisest ja juustõ
kõrranhoitmisest.

28.nov - tennämi viilkõrd
Viksi Ranet, kiä opas
imädele unõnäopüüdjit
tegemä.

KUUKIRI

MÄRDIKUU 2019

08.nov käis POKU rühm Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
vaatamas Musta Kasti lastelavastust „Ernesto Küülikud“.
12.nov kutsusime emmed-issid pereõhtule. Vanemad said
JÄNESIMÄ KOHVIKUS maitsta laste valmistatud suupisteid,
juua kohvi ning nautida laulu, tantsu ning võrokeelset
etendust JÄNESEIMÄ KOHVIK.
14.nov rääkis hommikuringis oma tööst Noora isa Oliver,
kes töötab AS TREV-2 Grupp Põlva kontoris. Samal päeval
saime käia ka õppekäigul AS TREV-2, kus Noora isa koos oma
töökaaslastega tutvustasid suuri ja põnevaid masinaid ning
jälgisime tööprotsessi liiklusmärkide valmistamisest.
Suur AITÄH Noora isale õpetliku ja huvitava päeva eest!
26.nov toimus TEATRIHOMMIK koostöömeeskonnapäeva
raames meie sõprade Muumidega. Muumid etendasid
lavstuse „Pikk Peeter ja Väike Peeter“, Pokud esinesid
lavastusega „Jäneseimä kohvik“ . Seejärel said lapsed koos
mängida mõlemas rühmas.
TÄNAME vanemaid, kes aitasid lastel valmistada ette
kodutöö „Paiga- ja rändlinnud“!
Iga laps tõmbas loosiga ühe linnu nime, kelle kohta kodus
infot kogus ja valmistas ette vahva esitluse!

TIBU rühm novembris:
Kuulasime võrukeelset lastelaulude
plaati "Laulami latsilõ. Laulami latsiga."
"Mina lätsi siidile" ühistöös said lapsed pildil
"Põdõr pühk põrmandut" näpuvärvidega
värvida põtra, svammtrükiga teha seina ja
põrandat.
Täname Vanderselli rühma õpetajat
Pille Kaarsalu, kes luges võrukeelset unejuttu
"Ma olõ umbõ rahulõ".

4.nov oli
hoolekogu
koosolek

KAKUKESE rühm osales
aktiivselt:
rahvamänge mängides;
võrokeelsel Uma peol;
ühistööna valmis jänku
loole Mina lätsi siidile.

LOTTE rühma tegemised:
6.nov osalesime Uma Pidol.
Valmistasime ühistööna kassi
koridori kaunistamiseks.
13.nov Perepäev - hommikul
valmistasime lastega küpsisetorti.
Õhtul oli kontsert ja pärast rühmas
ühine tordi söömine ja koos
vanematega mäng.

6.nov oli KIISU rühma
pereõhtu:

muusikatund koos
laste ja
vanematega ning
hiljem siili
meisterdamine.

SIPSIKU rühma tegemised novembris:
4 - 8 nov tutvusid Sipsikud võro keelega.
11 - 15 nov rääkisime erinevatest ametitest.
13.nov oli külas töömees Heino, kellega
lapsed valmistasid koos rühma kaks pinki.
Lapsed said tööd teha päris akutrelliga.
14.nov küpsetasime küpsiseid. Samal päeval
toimus ka Sipsiku rühma sügispidu.
15.nov oli meil külas politsei, kes rääkis
nädalateema raames oma tööst. Kutsusime
kohtumisele ka koostöö meeskonna
Vandersellid.
18 - 22.nov oli Sipsikutel päevakorras tita
asjad. Lapsed tõid rühma oma pildi titana ja
mänguasja. Vaatlesime uurisime,
kirjeldasime.

5.nov Teater Sõna ja Tants etendusega "Kõnnin Eestimaa külas"

MÕMMI rühma
november:
8.nov Lasteaias
mardijooks.
20.nov külas
Alexandri vanatädi,
kes rääkis lastele oma
lapsepõlvest.

6.nov pidasid PIPID perepidu koos isadega. Lauldi,
tantsiti, mängiti mänge ja tehti isadele Pipi viktoriini,
kuulati laste ütlusi isade kohta ja anti isadele
medalid - iga isa on oma lapsele kõige kallim.
8.nov käisid Pipid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
vaatamas teatrietendust “Ernesto küülikud”.
Pipid tegutsesid palju rühmas, tehes kadripäeva
maske. Poisid meisterdasid plakati - liiklus tänav, kus
hiljem mängisid autodega. Tüdrukute teemaks oli
riietuda Annadeks ja Elsadeks seoses Kaari lasteaia
sünnipäevatervitusega.

MUUMI rühma lapsed võtsid aktiivselt osa
vandersellide teemakuust. Käisime koos matkamas
,,Vandersellide rännuteedel" ja otsisime fotode järgi
üles Põlva olulised paigad.
Lapsed tegutsesid aktiivselt BEE-BOT robotitega ja
avatud tegevuste kaudu said sellest 12.nov osa ka
maakonna õpetajad.
26.nov sai teoks kohtumine Poku rühmaga. Saime
osa nende etendusest ,,Jäneseema pirukas" ning
külakostiks pakkusime vastu etendust ,,Suur ja väike
Peeter". Lapsed said olla külalised teises rühmas ja
nautisid sealseid mänge.
26.nov õhtul toimus Muumi rühma sügispidu.
Etendasime vanematele oma etendust ja laulsime
õpitud sügislaule. Rühmas sai meisterdada
kommikaarte ja maiustada ning mängida.

12.nov oli Muumi ja Poku rühmas ProgeTiigri avatud hommik

20.nov käisid Mõmmid ja Pokud RoboPõxil

