
4-8.01 KAKUKESE rühma lapsed uurisid, kas linnukesel on talvel muret. Mida
linnuke talvel sööb? Riputasime aknale linnukestele toidumajakese.
Sorteerisime linnukesele seemneid. Kuulasime linnulaulu CD-lt. Uurisime
linnukese kehaosi ja kuidas linnuke lennata saab.
11-15.01 Kakukesed uurisid lund nii toas kui õues. Saime teada, et lumi on
valge, märg, külm. Veeretasime lumepalle õues, kelgutasime.
18-22.01 Kakukesed said teada, millised loomad elavad metsas. Tutvusime
orava, karu, jänese, rebase, hundiga. Matkisime loomade hääli, kõndi.
25-29.01 Kakukesed said koos koeraga tuttavaks laudas elavate loomadega -
hobuse, sea, kukega. Kuulasime CD-lt loomade hääli ja matkisime loomade ja
kuke kõndi. Sellel nädalal oli iga päev sulalumi ja Kakukesed said meisterdada
lumest suurt kombitsatega looma ja lumememme.
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MUUMI rühma lapsed alustasid jaanuarikuud looga väiksest karust, kes otsis
lund. Lapsed meisterdasid endale mänguks karu peakatteid ja ehitasid
koopaid. Tutvuti lume ja jää omadustega ja tehti katseid. Õpiti tundma
rasvatihast ja leevikest ning uuriti, mida linnud talvel söövad.
Lapsevanemate kaasabil kaeti lindudele õue toidulauad. 
Koos käidi õppekäigul metsas ja uuriti metsloomade jälgi. Räägiti
metsloomade elust talvel. Aitäh Kadili vanematele, kes tõid lastele
vaatamiseks päris rebase ja ilvese nahad. Põdra ja metskitse sarved. Ehe
kogemus on midagi muud kui pilt loomast.
Muumi rühma lapsed tegid tutvust robotiga OZOBOT.

Alates jaanuarikuust toimuvad igal esmaspäeval PIPIDEL suusatunnid õues ja kõik
lapsed rõõmuga õpivad suusatamist. Pipid on selgeks saanud oskuse, kuidas
suuskadega mäest üles minna. Aitäh sulle Jaanika. Pipid nautisid õues lumiseid
talverõõme, kelgutamist ja suusatamist. Tegime lastega looduslikust materjalist ja
veest põnevaid jääkuubikuid. Pipide nädalateemadeks olid Põhjamaa- ja Lõunamaa
loomad. Lapsed said kuulda palju lugusid loomadest ja ise jutustada. Pipid teavad,
et jääkaru on Arktika kuningas, kelle nahk on tegelikult musta värvi ja karvad
läbipaistvad, mis valguse käes muutuvad valgeks, et jääkaru kaalub 25 x rohkem kui
laps ning vees on ta väga kiire ujuja. Vaatasime lastega arvutist "Lumetarkust" ja
soovitame seda ka teil vaadata. Igal neljapäeval kuulavad Pipid "Käitumise
Aabitsast"  sõprade Tuti, Turri ja Nuti lugusid, kes käituvad samamoodi nagu
tavalised lapsed ja vastata küsimustele raamatust "Kuidas käituksid sina" (kus on
sees 46 erinevat olukorda). Õigeid vastuseid pole ette antud.



SIPSIKUTE jaanuar on möödunud lumerõõme nautides. Kelgutasime,
ehitasime lumest, lapsed lasid pepu peal liugu ja alustasid suusatamisega
ning tegime katseid vee, jää ja lumega. Jaanuari algusesse jäi ka hüvastijätt
jõulupuuga (kolmekuningapäev). Kuu teises pooles olid sipsikud metsloomade
lainel. Vaatasime välimust, uurisime toidulauda, jälgi ja loomi, kes magavad
talvel ning miks nad seda teevad. Ühistööna valmis vahva pilt talvisest metsast
koos loomadega.

TIBU lapsed tutvusid Pihlapuu uue õppevahendi - valguslauaga. Seal peal
ehitasid nad klotsidega, lükkisid nööpe ja kujundeid nöörile. Lastele väga
meeldis! Veel jälgisid lapsed suure põnevusega Bee-bot`i ehk mesilasrobotit.
Robot külastas taluloomade mati peal erinevaid loomi. Lapsed said nimetada
loomi ja loomade hääli teha. 
21.01 ehitasid Tibu ja Kakukese rühma töötajad lastele treppide ja liumäega
toreda lumest nelja jalaga Kummituse (sellise nime pani üks laps).



LOTTE
13.01 Terves kehas terve vaim

20.01 Kokandus - meie laste lemmik. Kaerahelbeküpsiste tegemine.
27.01 Võõrsil mäge vallutamas.

6.01 uurisid KIISUD vett ja jääd, tegime katseid ja proovisime purke veega
täita. 14.01 panid Kiisud õue linnukestele söögimajad ja süüa, vaatasime ja
jälgisime linnukeste tegemisi. 19.01otsisid Kiisud Beeboti abiga metsloomi.
Beebotist on meile suur sõber saanud. 
26.01 tegid Kiisud tutvust koduloomadega. 
Kiisud on jaanuari kuus käinud palju kelgutamas ja nautinud lumist
talveilma. Proovisime ka oma kindluse ehitamist Kiisu rühma akna alla.



Aasta alguses tegid VANDERSELLID tutvust uue aastanumbriga 2021, aasta
looma ja aasta linnuga.
12.01 valmistasime jääfiguure ning tegime erinevaid katseid lume ja jääga.
20.01 käisid Vandersellid esimest korda suusatunnis. Tasakaalu
tunnetamiseks ja libistamise harjutamiseks oli esimesel korral jalas ainult üks
suusk. Järgmisel suusatunnil sõidame juba kahel suusal.

21.01 veetsid pihlapuu töötajad sportliku lõunapausi. 
Ehitasime koos lumekindluseid. 



Jaanuaris oli POKU rühma TOP tegevus kindlalt LUMI. Iga päev õppisime –
harjutasime (toas mängukelkudega) ohutut mäest laskumist ja üles tulemist
kelgutee kõrvalt. Rääkisime lindudest. Õppisime selgeks liisusalmi TII, TII
TIHANE. Uurisime lindude välimust, kuidas nad külma käes hakkama saavad
ja kuidas meie neid aidata saame. Huvi pakkus lastele linnusulgedega
mängimine, nende uurimine luubiga ja binokliga lindude vaatlemine.
Kunstikeskuses voolisime ja joonistasime linnukesi. Lavastasime ja
jutustasime muinasjuttu KOLMEST KARUST. Muinasjutt aitas lastel aru saada
üksteisest hoolimise ja abi pakkumise tähtsusest. Harjutasime oskust
loendada kolmeni ja vastata küsimustele kas? ja kes? Jaanuarikuu viimasel
nädalal rääkisime KOERAST. Igas hommikuringis oli jutuke/lavastus koerast.
Vaatasime piltidelt erineva välimuse ja suurusega koeri, saime teada, mida
koerad teevad. Uurisime koera kehaosi ja ladusime kujunditest koera.
Näppudele andsime tegevust nii kirja eelharjutusi tehes, näpumängu ja ka
näpimängu mängides (koeratoidu tõstmine näpi abil teise kaussi). Lapsed said
ise osalised olla koertekoolis, kus tuli läbida erinevaid takistusradasid –
hüpped, roomamine, visked jm trikid.  Õues mänguväljakule lükkas traktor
suure lumekuhja, kus jätkus mängulusti igaks päevaks. SUUR AITÄH Nora
emale TRIINULE, kes varustas meid värvilise kartongiga!

25.01 toimus hoolekogu koosolek

29.01 osalesid Pihlapuu õpetajad Digikoristuspäeval. Eesmärk: korda
teha oma digielu ning kustutada seadmetest (sülearvutist, tahvlist,
nutitelefonist jms) kogu mittevajalik info, mis on ajaga muutunud
digitaalseks prügiks ja müraks. Vabastada nutiseadmete salvestusruumi
ja muuta seadmed kiiremaks. Kasutuna seisva digisisu kustutamine aitab
otseselt vähendada CO2-jalajälge, mis omakorda annab panuse
keskkonnahoidu. Soovitusi ja nippe selleks, kuidas oma seadmeid
hooldada ning digiprügist vabastada, leiab Digitarga
tehnoloogiaplogist.


