KUUKIRI
OKTOOBER 2020
JÄTKUS 28.09 ALANUD LASTEAIA
SÜNNIPÄEVANÄDAL.
02.10 toimus õunaaias suur lasteaia
sünnipäevapidu. Üheskoos lauldi
sünnipäeva laulu, meie oma lasteaia laulu
ning Eesti Vabariigi hümni. Seejärel
õnnistas Põlva Maarja koguduse õpetaja,
Toomas Nigola, lasteaia lipu. Iga rühm
esitas meeleoluka tantsunumbri!
Pihlapuu peret tervitasid pidupäeval
vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem
Janika Usin ja hoolekogu esimees Kaupo
Kaskla. Kontsert lõppes ühistantsuga.
28.09 - 11.10 oli lapsevanematel ja kogukonnaliikmetel võimalus
osaleda lasteaia poolt koostatud nutiseadme põhises
orienteerumismängus. Lühikese raja läbis 18 ja pika 45 võistkonda.
Perega matkates ja ülesandeid lahendades sai nautida loodust
ning tunda rõõmu koos liikumisest. Osalenud võistkondade vahel
loositi välja 6 Põlva ujula perepääset, 3 Weekendi kinkekaarti ja 6
Pihlapai šhokolaadi koos Pihlapuu lasteaia helkuritega.
Võitjate nimed on avaldatud asutuse kodulehel.
Sünnipäeval soovisime märgata ka neid, kes täna vajavad abi ja
toetust. Pihlapuu lasteaed teeb koostööd SA Tartu Ülikooli
Kliinikumi Lastefondiga ja kutsus ajavahemikul 28.09-28.10.2020
võimaluse korral tegema heategevuslikku annetust Lastefondi
kontole. Laekus 902 eurot. Suur tänu kõigile, kes on leidnud
võimaluse panustada laste abistamiseks.

Iga rühm tegi oma sünnipäevatordi ja sõi lõuna ajal magustoiduks.

01.10 Osalesid LOTTED ETV Lasteekraani korraldatud joonistusvõistlusel. Teemaks oli erinevate puulehtede kasutamine joonistustel.
7.10 lapsed läbisid lasteaia sünnipäevaks korraldatud liikumisraja.
14.10 „Aarete jaht“ Lapsed käisid Põlva linnas otsimas piltide järgi
erinevaid õpitud sügisande.
21.10 Koostöömeeskonna päev Muumi rühmaga. Käisime pargis
mängimas, erinevaid helisi kuulamas ja ürituse lõppedes tegime suu
magusaks kommi söömisega.

6.10 oli PIPIDEL esimene ROBOOTIKA tegevus:
Merlin Kirbits tutvustas lastele M Tyni robotit.
13.10 toimus teine ROBOOTIKA tegevus: seekord oli teemaks
M Tyni robot liikluses (juhendas M. Kirbits).
14.10 Pipidel ja MÕMMIDEL oli vahva RATTASÕIDU PÄEV - päris
politseinike ja päris valgusfooriga.
20.10 muusika nädalal esitas Heti õde Emma Pipi lastele
VIIULIL imeilusaid meloodiaid.
26.10 tõi Meribeli ema lastele rühma JÄÄTISEMASINA, pidasime
sünnipäeva ja sõime jäätisest kõhud punni.
27.10 kõndisime pika MATKA ÜMBER PÕLVA JÄRVE ja
Pipid olid oi oi kui vaprad!
30.10 riietusid Pipid Halloweeni riietesse ja läksime külla
Kiisu, Tibu ja Vanderselli rühma. Laulsime väikestele oma
lemmiklaule ja tänutäheks, et meid nii kenasti vastu võeti, said
sõbrad Pipidelt Väänikupille.

19 - 23.10 MUUSIKANÄDAL.
26.10 oli hoolekogu koosolek.

6.10 oli KAKUKESEL koostööpäev Tibudega:
„Sügispidu“ ja piknik.
Matk parki.
Mäng „Lehesadu“
Mäng „Siilid ja lehed“
Mäng „Otsime siilikest“
12.-16.10 Kakukese tervisenädal.
Liikumismäng „Otsi Kakukest.
Jänku Jussi ja Kakukese võidujooks.
Kakukesega tervisejooks. Jänku
Jussi tervisevõileiva tegemine - iga laps tegi ise endale võileiva.
Jänku Juss pakkus hommikuringis tervisliku ampsu - kurk,
tomat, porgand, kapsas.
19.-23.10 Kakukesed tutvusid pillidega. Lapsed said kuulata
erinevate pillide hääli. Said ka proovida pille kõlama panna.
Kuulasime hommikuringis ka loodusehääli - tuule ja vee helid.
23.10 õunaaias musitseerisime endavalmistatud pillidega sahistitega.

06.10 TIBU koostöömeeskonnapäev Kakukese rühmaga. Läksime
parki lehtedesse hullama. Seal mängisime mänge ja otsisime lehtede
seest siili. Lõpus oli piknik lasteaia juures.
19.-23.10 oli pillinädal. Täname lapsevanemaid, kes lastele pille
meisterdasid.
30.10 köögiviljanädala lõpus lapsed said ise määrida sulatatud
juustu leivale ja peale asetada tomatit, kurki, paprikat.
30.10 käis meil külas Pipi rühm Halloweeni kostüümides. Nad laulsid
kaks laulu.

8.10 KIISUD tegid lastega etendust "Naeris" - kõik osatäitjad olid
väga tublid!
16.10 oli Kiisude moosisaiapäev. Valmistasime erinevate moosidega
magusaid saiu ja sõime neid.
23.10 Pillipidu õuna-aias. Oli tore ja muusikat täis lõuna.
27.10 tutvusid Kiisud BeeBotiga ja otsisid koos erinevaid metsloomi.
27.10 käis siilipoiss Kaarel Kiisudega õues lehti ja käbisid korjamas.
Tegime koos siilile mõnusa pesa.
30.10 käisid Pipi rühma lapsed Kiisudele toredaid laule laulmas.

8.10 VANDERSELLID naudivad esimest korda basseinirõõme.
Kõik sujus hästi!
20.10 Vandersellide vilistlane, Kaisa vend Mihkel Linnus, tutvustas
muusikanädalal lastele akordioni, vilepilli ja parmupilli. Tore oli
kuulata vanalt grammofonilt Onu Remuse jutte. Suur tänu
perekond Puksale! Muusikanädalal valmisid lastel vahvad trummid.
22.10 Põlva Muusikooli ja Pihlapuu lasteaia vilistlane Elisabeth
Olesk tutvustas Vandersellidele viiulit. Lapsed said teada, mis on
poogen ja kuidas viiulit hoida ja mängida.
27.10 Sõitsid Vandersellid bussiga Selvehalli peatuseni ja
matkasid mööda kergliiklusteed Orajõe kaudu taas lasteaeda.
Jälgisime silmapiiri ja erinevaid sügise toone.
28.10 tutvustas Helerin rühmakaaslastele fotode toel oma hobi ratsutamist. Saime teada, kuidas hobuse eest hoolitseda ja kuidas
hobust liikuma saada.
30.10 Vandersellid külastasid kultuurikeskuses teatrietendust
„Vahtramäe Emil”

30.10 käisid MÕMMID lehti riisumas.

1.10 tegi MUUMI lastele suure üllatuse Saara õde Liisa
Linnus, kes tuli lasteaia sünnipäeva eelõhtul lastele vahvaid
näomaalinguid tegema. See oli tore algus sünnipäeva peole.
7.10 tegime õppekäigu Nurme tänava parki. Õppisime
tundma puid ja uurisime putukate - mutukate maailma. Lastel
tekkis palju küsimusi ja sellest kasvas välja uus nädalateema –
mida teevad putukad talvel? Muidugi lustisime ka värviliste
lehtedega. Harjutasime hüppeid lehe kuhjadesse ja tegime
lehesõda.
19. - 23.10 toimunud muusikanädalal valmistasid lapsed
rütmipille, kuulasid erinevaid loodushääli ja igapäevaelu helisid.
21.10 kohtusime pargis Lotte lastega ja mängisime koos
ühismänge, kuulasime ning eristasime ümberkaudseid hääli ja
tekitasime ise helisid erinevate looduslike vahenditega. Helide
nuputamises ja ise tekitamises olime nädala lõpuks juba tõelised
väikesed eksperdid. Nädala lõpetasime ühispeoga õunaaias ja
vahvate sügislehtedest meisterdatud öökullidega.
28.10 olime õppekäigul Põlva linnas. Lapsed omandasid
teadmisi prügi sorteerimise võimalustest ja uurisid milliseid
erinevaid kogumiskaste on linna paigutatud.

Oktoobrist alustasid SIPSIKUD ujumisega ning seetõttu rääkisime
esimesel nädalal meie erinevustest ja sarnasustest. Samuti tegime
rühmaga läbi digiorienteerumise raja.
"Ise jäme lühike, tee tal pikk ja peenike" nädal kujunes põnevaks
ämblikute otsimiseks. Käisime metsas, meisterdasime okstest
ämbliku, otsisime võrke ja putukaid.
Muusikanädalal sukeldusime helide maailma. Kuulasime plaadilt,
telefonist, õues ... Ka vaikust kuulsime. Kolme päeva hommikul käisid
meie rühmas lapsed erinevate pillidega ning mängisid lugu ja
tutvustasid pille. Rühmalapsed said küsida ja ise pille proovida. Nädal
kulmineerus isevalmistatud pillide kontserdiga õunaaias. Oktoobri
kuu lõpetasime liiklusnädalaga. Lapsed said kaasa võtta rattad, ning
lasteaias liigelda. Rühmas vurasid "autod" ja korda valvasid
"politseid". Iga laps sai endale ka ise helkuri valmistada.

MÕMMI ja PIPI rattapäev

POKU lasteaia
sünnipäevapeol

