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2.12 Advendihommik saalis

2-6.12 oli Pipi rühmas Segasumma suvila. Pipid
kutsusid külla kõik rühmad: said osaleda viktoriinis,
proovida Pipi Pikksuka riideid, jalanõusid ja
parukaid. Kuulata sai Pipi laule, näha Pipi tüdrukute
ja Pipi poiste mereröövlite tantsu. Pipi rühma
ruumides olid valmis pandud erinevad
tegevuskeskused, kus lastel oli väga põnev. Kõik
teemad ja keskused olid seotud Pipi Pikksuka ja
tema raamatuga. Hiljem said külla tulnud lapsed
mängida Segasumma suvilas, sõita mereröövli
laevaga, proovida istuda Pipi hobuse Onu seljas ja
mängida Segasumma suvilas. Oli väga tegus ja
vahva nädal.
11.12 toimus Pipi tsirkus lasteaia saalis. Pipi
tsirkuses osalesid Pipi rühma õpetajad, lapsed ja
lapsevanemad. Tsirkust tuli vaatama kogu lasteaed.
16-18.12 külastasid Pipid teiste rühmade
jõulumaasid ja keskusi.
19.12 käis Pipi rühm külas jõuluvanal. Lauldi,
tantsiti, aeti juttu ja lapsed said jõulupakid.

PIPI teemakuu 
PIPIGA LÕBUSALT LUSTIMAS

 

9.12 Advendihommik õues
Hoolekogu koosolek



 

5.12 Külastasime Pipi rühma
11.12 Pipi tsirkus
Külas Tibudel ja vastupidi

KIISU

 
Uue aasta lubadus:

Püüame veel asjalikumaks
saada!

02.12 käisime külas Pipi rühma Segasummasuvilas
10.12 külastasime koos Mõmmi rühmaga Lootvina jõulupesa
13.12 käisid 9 Poku rühma tüdrukut laulmas Põlva valla hooldekodus
16.12 toimus koostöömeeskonnapäev Muumi rühmaga
17.12 rändasid Pokud Kiisu, Kakukese, Vanderselli ja Mõmmi rühmas
18.12 rändasid Pokud saali-võulumaal, Tibu, Lotte, Sipsiku ja Pipi rühmas. 

POKU

Aitäh väga vahvate keskuste eest päkapikkudele!

Detsembris tutvusid SIPSIKU lapsed Pipi Pikksuka nimilooga: otsisime spunki,
ringikujulisi komme, mängisime mängu "Põrandat puutuda ei tohi", kõndisime köiel. 

Lisaks näitasid lapsed kodus õpitud mustkunsti trikke.
Külastasime Pipi Segasumma suvilat ja Pipi tsirkust. 

Suur tänu Pipi rühmale! 
Samuti  täname võimaluse eest näha filmi "Eia jõulud Tondikakul".

Jõuluvana ootuses õppisid Sipsikud õpetliku luuletuse kuusepuust ja loomade
kodust. Jõulunädalal muutus Sipsiku rühm Päkapikkude jõulumaaks, kus sai nautida
virmaliste kambris värvilisi tulesid, osta jõulumaiustusi ning neid sussi sisse viia ning

mängida jõulurongidega.  Täname kogu maja meeleoluka kuu eest!



KAKUKE osales advendihommikutel saalis ja õues.
3.12 käisid Kakukese rühma lapsed Pipi Sega-summa
suvilas kontserdil.
Koos Tibu ja Kiisu rühma lastega valmis ühistöö Pipi.
12.12 kaunistasid lapsed piparkooke glasuuriga.
Osalesime aktiivselt jõulunädalal. Kakukese rühmas
said lapsed suurele paberile joonistada rühmade
nimitegelasi ja värvida.
Valmistasime Pipile piparkooke. 
Ja meie vahva jõulupidu, mida lapsed väga ootasid!

Muumi lapsed võtsid aktiivselt osa Pipi rühma teemakuu tegemistest. Nautisime Pipide
esinemist ja mänge Segasumma suvilas, tsirkuses käimist ja juttude lugemist.
10.12 olime külas maanteemuuseumis. Osalesime RÄNDURI TALVETEE jõuluprogrammis.
Meisterdasime piparkookidest valgusfoore, mängisime aarete otsimise mängu, sõitsime
hobustega ja veetsime mõnusalt aega lõkketule ääres.
16.12 tegutsesime koos Pokudega. Vahetasime rühmi, jutustasime jutte, meisterdasime
ja mängisime erinevaid mänge.
17-18.12 osalesid Muumi rühma lapsed jõuluseiklustes Pihlapuu erinevates rühmades.

MUUMI tegemised detsembris

LOTTE ja MÕMMI
Segasummasuvilas



3.12 - hommikul läksime külla Pipidele, kus Pipid tegid
väikese etenduse ja saime mängida Segasumma suvilas.     
Õhtul toimus Tibu rühma pereõhtu, lapsed tegid laulu- ja
pillimängud koos vanematega saalis. Hiljem tulime rühma
piparkooke  kaunistama ja sööma. 
9.12 - Kerdi isa tõi päris kuuse rühma. 

16.-18.12 - käisime kõikides rühmades erinevates
tegevuskeskustes.
19.12 - läksime jõuluvanale külla saali. Seal toimus Tibu
rühma jõulupidu.

TIBU 

Suur-suur tänu Kaupo Kaskla.

6.12 Vandersellid nautisid Pipi rühmas mänge ja
Pipide etendust.
9.12 sõitsid Vandersellid bussiga Võrumaale, Sarve
hobitallu. Lapsed said vaadata, katsuda ja sööta
sõbralikke alpakasid, kitsi ning lambaid. Tore oli
mängida otsimismängu looduses ja lõkkel
vahukomme küpsetada.
13.12 Evely Lindsalu ja Triin Toom Võru Instituudist
rääkisid lastele jõulumuinasjuttu ja mängisid
jõulumänge.
16. 12 Vandersellid said koostöörühm Sipsikus
mängida rongimänge Päkapikumaal ja kuulata
jõulujuttu oma rühmas.
17.-18.12 jutustasid õpetajad Pille ja Helle kõigile
rühmadele jõulujuttu.

VANDERSELLIDE toimetamised detsembris

19.12 Pihlapuu jõulupidu
20.12 Filmihommik "Eia jõulud Tondikakul"

16-18.12 Tegevuskeskused rühmades


