
KUUKIRI
MÄRTS  2021

MÕMMI
1.Osaleme Räpina

aianduskooli
projektis

kurgisõbrad. 
2. EMOTSIOONID -
vahused tunded.

3. Matk Intsikurmu -
otsime Kevade

tunnuseid.
Tegime kodustele

lastele
tegevusvideosi.



SIPSIK
Märtsi alustasid sipsikud printsesside ja printsidena. Tüdrukud

said kanda imekauneid kleite ja poisid kroone. Lugesime
tuntud muinaslugusid ning arutlesime hea ja halva

tähendusest kuuldud lugudes.
Öökulli nädalal valmisid plastiliinist vahvad öökullid ning

rääkisime öö ja päeva toimetustest. 
Kalade nädal valmistas meile üllatuse - lapsed sõid praetud

räime. Vahva oli jälgida tegusaid ja uudishimulikke lapsi kalasid
uurimas, mõõtmas ja söömas. Peale päris kalaga kohtumist

algas mõnus uurimine raamatukaante vahelt.
Kevade alguses panime mulda (võlu) oaseemned ja iga laps

valmistas endale murupea. Tänaseks on tulemused juba näha
- rohelised varred küünitavad päikese poole. 

Oli tegus ja vahva märts!



KAKUKE
1.-5.märts. Mina sõidan autoga lasteaeda, poodi, koju. Käisime õppekäigul bussijaamas vaatamas

ja uurimas erinevaid busse. Vaatlesime, kuidas autod tee peal sõidavad. Saime teada, et auto
sõidab tee peal ja laps kõnnib kõnniteel, hoides täiskasvanul käest kinni. Mängisime

hommikuringis bussi ja autosõitu. Kõigil olid roolid käes ja sõitsime laulu saatel „Bussisõit“ läbi
linna. Tegime peatusi piima-, kommi-, mänguasjapoes. 

 
8.-12.märts. Saime tuttavaks erinevate tähtsate autodega: politse-, pääste-, kiirabi- ja prügiautoga.
Õppekäigul tutvusime ülekäiguraja e sebraga. Loovmängus ehitasime koos kaldtee ja kartongist

sõidutee. Lastel oli suur huvi igal võimalusel sõidutada erinevaid liiklusvahendeid. 
Tutvusime valguslauaga, millel olid erinevad kujundid, klotsid. Lastel oli väga põnev. 

Vaatasime tahvelarvutist videot tähtsatest autodest.
 

15.-19.märts. Hommikuringis uurisime ja avastasime, kuidas rongid alustavad sõitu ning
matkisime ise ka rongisõitu, häält, vile. Loovmäng oli ülesehitatud laulule „Rongisõit“. Ehitasime

suurtest plastmassklotsidest eelnevalt rongi, ühendasime omavahel nööriga ja siis põnev rongisõit
võis alata. Iga päev oli keegi rongijuht. Proovisime koos ehitada rongitee puulippidest.

 
 22.-26.märts. Ka traktoreid oli põnev uurida ja avastada. Lastel tekkis suur huvi koosmängust.
Üldoskus: mängib lihtsamat rollimängu toetudes täiskasvanule, jagab või vahetab mänguasju
sõbraga. Isegi tüdrukud vedasid traktori kärus esemeid. Hästi läks peale sõidutee ja garaaži

ehitamine.
 

  29. märts-2.aprill. Uurisime lennukit, helikopterit, laeva, paati. Matkisime lennuki lendamist ja
kuulasime CD-lt , kuidas lennuki mootorid lennu ajal tekitavad suurt müra.





MUUMI 
Tutvusime märtsis erinevate ametitega. 
Lapsed said teadmisi juuksuri, toitlustaja,

päästeameti, kiirabi ja bussijuhi tööst. 
Mängisime palju loovmänge ja

harjutasime kuidas päriselus neid töid
tehakse.  

Päästeameti tööga seoses tegime metsas
ohutult lõket ja kustutasime selle

korralikult lumega. 
Märtsi lõpus hakkasime valmistuma

kevadpühadeks. Saime tuttavaks
küülikute, kanade, tibude ja kukkedega

ning rääkisime kevadpühade kommetest.
Muumid õppisid ka erinevaid luuletusi

kevadpühade tegelastest. 
Aitäh Stefani perele toredate

videoklippide eest nende pere
küülikutest.

Taas olid rühmas kasutuses ozobot
robotid. Lapsed tegide erinevaid teid
lihavõttejänestele. Oli palju elevust.

(Jagasime vanematele laste tegemistest
kahte video.)



VANDERSELL
Vandersellid algatasid rühmas mõtte mängida iga päev vähemalt ühte lauamängu. Lapsed

teevad ise hoolega tabelisse oma nime taha märke.
Naistepäeval üllatasid poisid tüdrukuid omavalmistatud puuviljasalati ja kaardiga.

Lapsed valmistasid laulumängule „Siidisulis linnukene“ uhked pärjad ja murumütsid. 
Neid kanti ka vabal ajal. 

Vandersellid otsisid kevadet Põlva järve kaldal ja Intsikurmus, Orajõe äärest.
Vandersellid tutvusid kalamehe ametiga ja degusteerisid erinevaid kalatooteid.

Naistepäeval, 8.märtsil,
kinkis hoolekogu

esindus kõigile
töötajatele kommililli.



PIPI
PIPIDE munapühade värvilised ja kaunid

pildid seintel toovad välja 
RÕÕMSA KEVADE JA SOOJA PÄIKESE !



KIISU
Kiisudel möödus märts liiklusvahendeid

uudistades.
1.-5. märts oli rühmas autode nädal, saime

rühma uue autoraja ja käisime ise Põlva
linnas jalutuskäigul liiklust vaatlemas.

9. märtsil oli rühmas uudistamiseks Lego
Duplo rong ja raudtee - ehitasime erinevaid

ronge ja panime need ise sõitma.
16. märtsil ujutasime veemängudes paate.
Katsetasime, kas paberist paat sõidab vee

peal.
26. märtsil oli rühmas uudistamiseks

MyTiny. Väike kiisu liikus usinalt mööda
linna tänavaid ja kuulas-vaatas, mis

alarmsõidukid teevad.
26. märtsil said kõik Kiisu rühma lapsed

endale isiklikud juhiload, mis lubavad neil
juhtida nii mänguautot, -rongi, -laeva kui ka

-lennukit.
30.märtsil valmistusime juba

lihavõttepühadeks ja väikesed kiisud
kaunistasid ise lihavõttemune.



TIBU
1.-5.märtsil rääkisime autodest, vaatasime pilte ja videosid erinevatest

sõidu- ja kaubaautodest. Lavastasime Eno Raua loo "Autopere
jalutuskäik".

8.märts oli üllatusi täis naistepäev! Tibu rühma õpetajad tänavad Tibu
rühma poisse kaunite õite eest!

8.-12.märtsil rääkisime suurtest masinatest: traktoritest,
kombainidest, tavalistest ja palgirekadest, kraanadest. Taas vaatasime

pilte ja videosid. Lapsed said suurte mänguautodega mängida.
15.-19.märtsil oli rühmas vaid 1-3 last. Lapsed valisid ise tegevusi.
22.-26.märtsil oli teemaks bussid, rongid, lennukid, laevad. Lapsed

said mängida Pihlapuu lasteaia rongitee, rongi, laeva ja lennuki Lego
komplektiga. 

29.märts-1.aprill oli kevadpühade nädal. Lapsed kuulsid lugu väikesest
tibust nimega Toks-toks, kes sai hakkama väga vapra teoga - ta päästis
kaevust jänkukese. Lapsed toppisid kaks pallikest kollase soki sisse ja
õpetajate abiga said nad valmis tibud, mille nad pühadeks koju viisid.



LOTTE
08. – 12.03 Kõik tööd on head. Lapsed mängisid

erinevate elukutsete esindajaid.
15. – 19.03 Valmis video „Päästekomando

seiklused“.
22. – 26.03 Külvasime seemneid, sibulaid ja

meisterdasime „Murupäid“.
29.03 – 01.04 Traditsioonilised lihavõttemängud
(munade veeretamine, kukepoks, muna koks).

Lapsed said otsida jänes Alberti peidetud
šokolaadimune.



POKU
Märtsikuu algas teemaga OLEN TUBLI ABILINE. Rääkisime kodutöödest ja uurisime, milliste

masinatega kodutöid tehakse. Näiteks, üks vahva masin on TIMETOM, millega saavad
põrandad tolmust puhtaks ja asendamatu abimees on SMUUTUMASIN, mis segab valmis

tervisliku joogi.
MINA JA MINU TERVIS teema raames käis pokudel külas tervishoiutöötaja Marje, kes
tutvustas arsti tööd ja töövahendeid. Loovmängus ARSTI JUURES said kõik proovida

arstiametit või olla patsiendid.
Muinasjutu PÄIKE LÄHEB PUHKUSELE abil said lapsed kinnitust, kui oluline ja vajalik on päike

inimestele, loomadele ja kogu loodusele.
KEVADE ALGUS meelitas pokud õue kevadet otsima. Esimene kevadekuulutaja oli

lumikelluke, millest me nädala jooksul pikemalt ka rääkisime. Lavastuse LUMIKELLUKE
kaudu said lapsed teada, et taimede kasvamiseks läheb vaja nii päikese soojust kui valgust

ning sooja kevadvihma. Arutlesime teemal hea ja halb käitumine ning koostasime
rühmareegli MÄNGIN SÕBRALIKULT JA JAGAN ASJU.  

KEVADPÜHI tähistasime munamängudega. Katsetasime munadel seismist ja selgus, et muna
koor ei lähegi alati katki! Panime kasvama muru ja lilled.

SUUR AITÄH ITA EMALE JOONISTUSPABERI NING HUGO JA EGONI EMALE POEMÄNGUSILTIDE EEST.




