SIPSIKU teemakuu: SIPSIKUGA
VANAST UUT MEISTERDAMAS
Sipsikutele oli aasta algus väga teguderohke.

KUUKIRI
JAANUAR 2020

Jaanuaris võtsime vastu vanemate ja laste koostöös valminud isevalmistatud mänguvahendeid
(vt video kodulehel).
14.01 toimus saalis SIPSIKU PIDU, kus
meisterdused olid kesksel kohal.
Samal päeval olime majja kutsunud
keskkonnaspetsialist MARI KALA, kes õpetas,
kuidas jäätmed uuesti ringlusesse lasta.
Koostöös Tsentner keskusega sai iga rühm
kingituseks oma Sipsiku, kes hakkab olema iga
rühma enda nägu.
Lisaks kuulamisele-vaatamisele said kõik suu
magusaks Sipsiku jäätisega.
Vahva punkti kuule pani loodussõprade LIISI ja
KERTU teater, mis õpetas lastele, kuidas prügi
sorteerida.
Imelised tänud kõigile nii vahvate Sipsikute
tööde eest. Olete suurepärased!
KAKUKESE rühma lapsed kuulasid unejutuks Sipsiku lugusid.
Lastele meeldib Sipsik.
21-29.01 oli rühmas näitus taaskasutusvahenditest.
Valmis 6 sipsikut, voodi, karbike, ussid, lumememm, jänku.
Aitäh Ita, Kaupo, Kenneth Jalaka ja Kenneth Hekki,
Brendoni, Robini, Miina Viktoria ja Hanna Laureeni emadele.

7.01 lasteaialapsed Põlva Kultuurikeskuses
Frozen 2 multifilmi vaatamas

14. jaanuaril oli aiarühma lastel võimalus koos vanemaga osaleda keskkonnaspetsialist
Mari Kala juhendatud töötoas. Lapsed said vanast ajalehest meisterdada kinkekotti,
uurida mikroskoobi all eelmisel päeval komposteeritud banaanikoori, tutvuda plastiku
ja klaasi taaskasutus võimalustega ning anda ise lubaduse keskkonna heaks.

20.01 Hoolekogu koosolek
27.01 Loodusesõbrad Kertu ja Liisi
õpetasid lastele prügi sorteerimist

Osalesid Sipsiku, Vanderselli, Pipi, Mõmmi, Poku, Muumi rühma lapsed

27-30.01 Spordinädal
Esmaspäev - kelgualad õunapuuaias
Teisipäev - suusaalad õunapuuaias ja Poku väljaku mäenõlval
Kolmapäev - lumesõda õunaaias
Neljapäev - jäähoki lumelabidate ja pallimere pallidega, takistusrada
Reede - orienteerumismäng lasteaia territooriumil

POKU rühma lapsed pidasid Pipidega
maha vahva pallisõja

TIBUD tutvusid Sipsikuga.
Sipsiku rühma üleskutsel valmistasid Tibu
vanemad taaskasutusmaterjalist kaks lennukit,
fotoaparaadi, kaks autot, nugade, kahvlite hoidja.
Suur tänu meisterdajatele!

30.01 käisid KIISUD esimest korda
lasteaias teatris.
Lastele meisterdasid mänge:
Valteri ema Kadri ja Emili ema Ave.

MÕMMID

29.01 oli Pihlapuu lasteaias Avatud uste päev.
Lastevanematel oli võimalus tulla oma lapse rühma ja osaleda hommikuringis,
sellele järgnevates tegevuskeskustes, muusika- või liikumistegevuses.
Osales 31 lapsevanemat.

30.01 Nipitiri teater Järvepeegli saladus
LOTTE rühm tänab emasid ja isasid, kes
taaskasutusmaterjalist meisterdasid rühma
mänguasju, millega oli lastel huvitav mängida.
Jaanuari teisel nädalal joonistasime lastega
sipsikuid, millest sai koridori seinale üks osa
kaunistusest.
17.01 tõid lapsed kodust oma mängukoeri
rühma koerte näitusele.
Liikumisnädal oli väga tore ja meeldejääv
erinevate liikumistegevustega õues.

MUUMI rühma uue aasta
esimeseks rõõmustavaks sündmuseks oli
ühine kinoskäik. Vaatasime koos
Lumekuninganna 2: Elsa ja Anna uued
seiklused.
Mõnele lapsele oli see esmane kinoelamus.
Muumi rühma lapsed ja lapsevanemad
võtsid osa Sipsiku rühma üleskutsest
valmistada taaskasutusmaterjalidest midagi
uut. Valmistati mänguks vahva kuulimäng,
liikuvate osutitega kell, osavusmäng ja tore
memoriinimäng, millega saab harjutada
mälu ja tähelepanu. Muumi rühma vanemad
lapsed õmblesid endale ise Sipsikuid.
Nooremad lapsed meisterdasid rakette.
Aitäh Sipsiku rühmale toreda etenduse ja
Sipsiku jäätise eest.
Aitäh Jaanika toredate ja mitmekülgsete
spordinädala tegevuste eest, mis panid
rõõmuga tegutsema.

Pipidele väga meeldis Sipsiku raamatust lugusid kuulata ja peategelast
joonistada. Lapsed said selgeks Sipsiku salmi ja laulu.
15.01 Käisid pipid Sipsiku rühmas külas ja õpetaja Malle tutvustas
laste isetehtud nukke - Sipsikuid.
Rühmas tegid Pipid vanast ajalehest pabermassi ja uut paberit.
Kuna teemaks oli taaskasutus, siis mõned Pipi vanemad tegid rühma
vahvaid mänguasju:
Hendri isa tegi papist PRÜGIAUTO,
Petrik tegi koos vanematega KALADE AKVAARIUMI,
Meribeli ema tegi väikestele nukkudele VALGUSTUSEGA BASSEINI,
Mirelli isa tegi papist VÄIKESE AUTO,
Simo isa tegi papist JALGPALLI MÄNGU,
Rühmas koos lastega tegime papptaldrikutest KUULIMÄNGU ja
nukunurka SIPSIKU TELEVIISORI
Aitäh Sipsikutele armsa peo eest saalis, ilusa puidust nuku ja
jäätiste eest.

Näitusel „Ema-isa mänguasjad“ tutvustasid VANDERSELLID
rühmakaaslastele oma
vanemate mänguasju. Täname peresid koostöö eest.
22.01 õpetas Tervishoiu Kõrgkooli praktikant Liisi Plakso
kuidas käsi pesta nii, et need oleksid tõesti puhtad.
Lisaks spordinädala õuetegevustele oli vandersellidel ka
toas oma spordirada, millel iga päev sportida.
Terve jaanuarikuu meisterdasid ja ehitasid lapsed
pappkastidest ja jääkmaterjalidest ning kruvisid lahti suure
huviga vana arvuti monitori.
Täname Ruudi isa, Reigo Lokki, uhke puidust ahju eest!

MÕMMID panid kokku Sipsiku teemalisi puslesi.
Lapsed õppisid ära kaks Sipsiku laulu. Sõprade laul kujunes laste
lemmikuks ja seda lauldi Sipsiku peol.
Mõmmid tutvusid taaraautomaadi tööga. Rühma kogunenud
veepudelite eest saadud rahaga, osteti lastega Sipsiku jäätist.
Koostöös lapsevanematega, käidi kaupluses Sõbralt sõbrale, kus iga
laps sai kodunt kaasa võetud riideeseme vahetada uue vastu.
Lapsed õppisid mängima vanaaegset mängu "Vanaisa vanad püksid",
kus nad küsisid üksteiselt küsimusi ja hiljem lunastasid pante. Seda
meeldis mängida õues.

