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MÕMMI
1.12 Külastasid Mõmmid Põlva Keskraamatukogus näitust „VÄRVID KLAASIS“,

kus olid esindatud Pihlapuu Lasteaia 3 rühma (Mõmmi, Pipi, Vandersell)
klaasist skulptuurid.   

3.12 Seadsid Mõmmid PÕLVA MUUSIKAKOOLIS üles oma rühma joonistuste
näituse „MINU LEMMIKPILL JA PÕLVA MUUSIKAKOOL“, kus lapsed said
joonistada meie rühmas toimunud muusikaprojekti raames pildi oma

kodust kaasa toodud lemmikpillist ja muusikakooli majast (käisime koos
lastega seda maja enne uurimas ja pildistamas).

Kooli direktor Ester Liblik tutvustas lastele kooli ja rääkis, kuidas ja milliseid
pille seal õppida saab.

17.12 toimus ÕUES MÕMMIDE KOHTUMINE  JÕULUVANA JA TEMA VANA
SÕBRA PÄKAPIKK PAULIGA.

KIISU
8.12 Kaunistasid Kiisud rühma kuuske.

15.12 Valmistasid Kiisud piparkooke ja kaunistasid neid glasuuriga.
Piparkoogid said magusad ja maitsvad.

18.12 Oli Kiisude jõulupidu. Pidu oli vahva ja ilus.



MUUMI
Jõulukuul küpsetasid

Muumid palju
piparkooke ja sõid

need ise ka kohe ära.
Lapsed õppisid tundma
kuuske ja mändi. Käisid

õppekäigul metsas.
Mängisid lavastus-

mängu MAIAS LEHM.
Meisterdasid

päkapikke, kuuski,
jõulukaarte.

17.detsembril kohtusid
Muumid jõuluvanaga.
Kõik laulud ja tantsud
tulid koos hästi välja.

LOTTE
Lotted meisterdasid jõulukaarte Loksa Eakate kodule.

Lapsed valmistasid rühmas piparkooke ja kaunistasid neid.
Lapsed läbisid õuealal „ Aarete jahi “ ja otsisid pildi järgi looduslikke materjale.



TIBU
7.12 ehtisid Tibud kuusepuud ja tantsisid ümber kuusepuu.

11.12 tegid lapsed piparkoogitaignasse vormidega kujusid ja pärast söödi
küpsetatud piparkooke. Piparkooginädalal õppisid lapsed ümmargusi ja

kandilisi piparkooke rühmitama.
14.-17.12 oli jõuluvana ja lume ootamise nädal. Lapsed vaatlesid, et vesi on

ööga sügavkülmas olles muutunud jääks. Basseinimäng meeldis lastele väga.
17.12 toimus jõulupidu. Lapsed olid julged ja otsisid ise jõuluvana käest

kingituse.

Detsembrikuu oli PIPIDEL
nii jõulukuu kui ka sünnipäevakuu.

Õpetajad
vaatasid

8.12
 Waste Art

projekti
raames

filmi 
"The Story
of Plastic".



SIPSIK
Detsembris olid Sipsikud jõuluootuses. Kuu alguses tegime heateo ja

valmistasime Koeru vanadekodule kaardid ning viisime koos
postkontorisse. Jõulutunnet tekitasime rühma kaunistamise, muusika ja

erinevate jõululugude lugemisega. Valmistasime ja kaunistasime
piparkooke ning ootasime suure õhinaga jõuluvana, kes 17. detsembril

saabuski. Lapsed laulsid ja tantsisid julgelt! Detsembrisse mahtus ka
"Pettson ja Findus - maailma parimad jõulud" vaatamine. Aasta lõpp oli

lumerohke ja Sipsikud aktiivsed kelgutajad.

KAKUKE
4.12 Küpsetasid Kakukesed rühmas piparkooke.

17.12 toimus õues Kakukese jõulupidu "Karukese jõulud".

POKU



POKU
JÕULUKUU oli täis ootamist ja jõulueelseid askeldusi: õppisime selgeks
Jõuluvanale esitamiseks luuletuse, laulud ja tantsud. Usinasti külastasid
meid päkapikud, kes hommikuringides lastele endast rääkisid, lugusid
jutustasid, kunstikeskuses meisterdasid ning lastega lõbusaid mänge

mängisid. Lisaks päkapikkudele üllatas meid ka Ita ema Kadri, kes lastele
uhke õppemängu JÕULUPUU õmbles. SUUR AITÄH  Ita  emale. Jõulukuul

ei unustanud me ära ka linnukesi akna taga ning metsloomi. Käisime
mitmel korral neile metsa toitu viimas ja uudistamas, kas meie viidud toit

ikka maitses?! Selgus, et maitses küll! 18.12 külastas meid Jõuluvana.
Pokude poolt suur, suur AITÄH Jõuluvanale suure rõõmu, esimese

lume (hakkas ju meie peo ajal esimesi lumehelbeid sadama!) ja
kingituste eest!



VANDERSELL
Detsembri alguses kaunistasid ja kirjutasid lapsed jõulukaardi vanavane-
matele. Koos viisime ka postkasti ja jäime vanavanemate üllatust ootama!

Vandersellid mängivad jalgpalli iga ilmaga ja igal võimalusel.
Piparkookide küpsetamine oli tõeline töö, kuid maitsesid  imehästi!
Terve jõulukuu esinesid lapsed üksteisele õpitud jõululuuletustega.
18.12 rõõmustas ilmataat Vandersellide jõulupidu esimese lumega.

JÕULUPEOD toimusid sel aastal 17.-18.12 rühmapõhiste õuepidudena.
Lapsevanemad said rühma jõulupeost video. 

Aitäh MADLI, et organiseerisid ja aitasid üles panna jõulutuled.
Aitäh ANE ja KAUPO, et organiseerisite põhupakid.

Aitäh MARIT ja ROOMET, et tõite kuused.


