
LOTTE
5.–9.04 nädala teema „Miks jänesel on mokk lõhki“. 
Vaatasime teemakohast video laste palvel iga päev! 
12.–16.04 see nädal oli meil südame nädal. Käisime 

südamekõnnil Põlva randa, kus treenisime õue drenažööridel. 
Kõnd sinna ja tagasi oli erinevate ülesannetega. 

19.–23.04 „Kevadlillede“ nädal. Lapsed pildistasid sinililli ja 
sellest valmis video, mille saatsime Peri raamatukokku näitusele. 

Saime kiitva tagasiside huvitava töö eest.
26.–30.04 nädala teema „ Kevad ehib puud rohelisse kleiti“.

Mängisime õues „ Bingot“, kus pidi leidma erinevaid esemeid 
ja asju. Kui nägid pildil kujutatut, siis said kriipsutada maha. 

Lastele meeldis mäng väga.

KUUKIRI
APRILL  2021



TIBU
5.-8.aprilli nädalal rääkisime majadest. Vaatasime

Google Maps'ist Street View'iga lasteaed
Pihlapuud ja teisi majasid: suuri ja väikesi,

käisime iga päev Põlva linna majasid vaatamas.
Lapsed kleepisid kujunditest maja, laulsime laulu

"Põdral maja metsa sees", vaatasime video
"Ehitame maja".

26.-30.aprilli nädalal rääkisime mullast, liivast ja
kividest. Lapsed panid taaskasutusmaterjalist

lillepotti mulda ja liiva vaheldumisi ning istutasid
sinna sibula mugula. Lapsed kingivad need

emadele emadepäevaks. Liivakastis ehitasime
liivast maja. Saime ka uued tibukollased liivakasti
mänguasjad. Õppekäigul Kiuma poole jalutades

vaatasime, kus on liiva, mulda, kive.



MUUMI
Aprilli alguses uurisid Muumid tärkava kevade

tunnuseid. Õppisid tundma lumikellukest,
sinilille, paju. Käisime õppekäigul Keldrikaelas
ja Intsikurmus. Nädalateema raames õppisid

lapsed selgeks näidendi LUMIKELLUKE.
Edasi uurisid lapsed erinevaid seemneid 

ja panid neid kasvama. 
Aprilli kolmandal nädalal oli Muumidel
tervisenädal. Lapsed õppisid nimetama

inimese kehaosasid ja tähtsamaid organeid:
aju, süda, kopsud. Toredaks vahelduseks oli

lastele joogaminutid rühmas.
Kunstitegevustes tegelesime inimese
kujutamisega erinevates tehnikates.
 Kuu lõpetasime ettevalmistustega

emadepäevaks. Meisterdasime südameid ja
kogusime laste ütlusi emadest.





KAKUKE
5-9. aprill saime tuttavaks esimeste kevadlilledega. Saime teada, et päike paistab

kevadel soojalt ja kõik lilled tärkavad. Jalutuskäigul märkasime õitsvaid lilli -
lumikelluke ja märtsikelluke. Uurisime tee ääres pajukiisusid. Panime oma käega

sibulad mulda kasvama ja iga päev hommikuringis vaatlesime, kas sibulad on juba
väljas. Vaatasime ja uurisime sinililli. Saime tead, et lilled vajavad kasvamiseks vett

ja valgust. Saime tuttavaks rohelise värvusega - muru on õues juba roheline.
 

12-16. aprill uurisime, mida pardid tiigis teevad ja mida söövad. Matkisime partide
prääksumist, kõndi, lendamist, vaatlesime kehaosi ja värvust. Mängisime rühmas

basseinimängu - ujutasime parte. Puhusime sulgi, kes kuidas oskas. Tegevus
sulgedega oli väga lõbus. Kleepisime parte ka paberile - pardid ujuma.

 
19-.30. aprill uurisime ja avastasime, millised on majad, kodud. Kes seal elavad?

Saime teada, et ka loomadel on kodud - mutimullahunnikud, hiirtel urud, karudel
koobas, lindudel pesakast. Harjutasime mutri poldile keeramist. Ehitasime erineva

kuju, suurusega maju ja panime sinna elama hiire, rebase, karu. Käisime
lähiümbruses vaatamas, kuidas kopad teevad tööd.





KIISU
6.aprill - vallutasid Kiisu rühma ehitajad, kes

hoogsalt ehitasid kaisukatele uut maja. Jälgisime
ohutusnõudeid ja lapsed olid ehitusel vestide,

kiivrite ja töökinnastega. 
Kaisukad jäid uue majaga väga rahule.

16.aprill - oli Kiisudel külas Bee-bot, kelle abiga
kordasime juttu "Jussikese seitse sõpra". Lastele

meeldis see lugu väga. Otsustasime ühiselt, 
et kõik nädalapäevad on vahvad 

ja kui teed tööd, läheb aeg kiiresti.
23.aprill - panime pisikeste Kiisude abiga purki

kasvama herned ja mulla sisse saputasime
lilleseemneid. Lilled ja herned on hetkel 

juba ilusad rohelised.
26.aprill - joonistasime lillede ja liblikate teema
raames koos lastega rühma põrandal olevale

paberile suure lilleaia. 
Meie aias on igat värvi ja erineva kujuga lilli.

28.aprill - toimus Kiisu rühmas suur liblikate pidu.
Rühma oli kogunenud palju kirevate tiibadega
liblikaid, kes muusika saatel toredasti tantsu

keerutasid.
 





POKU
KALAKE UJUB VEES teema raames jutustasime lugusid kaladest ja kalameestest.

Võrdlesime veekogusid (suur-väike; pikem-lühem) ja otsisime vastuseid, 
mille poolest erineb kalade elu maa peal elavate loomade elust. 

Lapsed said teadmisi, kuidas hoolitseda akvaariumikalde eest ja mõistsid, 
et iga elusolend saab elada vaid talle sobivas keskkonnas.

KONN JA SÕBRAD teema raames jutustasime õpetlikke lugusid konnadest ja sõprusest.
Kordasime geomeetrilisi kujuneid (kolmnurk, ring, ruut), kinnistasime loendamist viieni,

aitasime konnad lainelise joone abil tiigikaldale, õppisime liisusalmi, 
käisime Intsikurmu tiigi ääres uudistamas konnade elu.

RONG SEE SÕITIS TSUHH-TSUHH-TSUHH… juhatas sisse liiklusteema, mis kestis kaks
nädalat. Harjutasime koosmängu, asjade jagamist/vahetamist mängus 

ja tegime tutvust programmeerimise algoskustega. Vahva robootikakomplekt Coding
Express koosnes legoklotsidest, millest lapsed said komplekteerida rongi, ehitada juurde

erinevaid objekte ja raudtee. Põnevust pakkus rongi juhtimine tahvli kaudu.
LÕVI LEO SEIKLUSED teema raames keskendusime liiklusele ja liiklemisele. 

Selgitasime liiklejate tegevusi (jalakäija kõnnib, autojuht sõidab) ja 
määratlesime erinevaid liiklejaid (jalakäija, jalgrattur, autojuht, piloot, kapten).

Rühmitasime erinevaid sõidukeid, mis liiguvad õhus, maal ja vees.





SIPSIK
Aprilli alustasime dramatiseeringuga "Päikesele külla". Hakkasime märkama
kevadtunnuseid õues ja laste tegevustes. 

VIIU-VIKS LAPS, VIIU-VIKS LAPS. 
PESI KOOSTAD-VAANAD, 

LUSIKAD VAAGNAD PUHTAKS, 
KULP KA, KULP KA! 

lugesid Sipsiku lapsed ja kuulutasid koos kuldnokaga kevade algust. Kevade algusega
pöörasime tähelepanu tervisele. Tegime rühmas terviserada, uurisime kus asub ja miks on
inimesele vajalikud süda, kopsud, aju, nina, kõrvad, silmad. Just viimaseid vajasime
liiklusnädalal kõige enam. 
21.04 toimus lastele kauaoodatud rattapäev, kus Jaanika valmistas meile ette vigurraja.
Suur tänu Talle selle eest! Liiklusnädalalt kihutasime ametite maailma. Pöörasime
tähelepanu omadussõnadele ja erinevate ametite töövahenditele. Kuu lõppedes valmistas
iga laps omale raamatu, milles jutustati OMA LUGU....





MÕMMI
Katsed veega: 1.Upub või ujub? 2.Kuidas vedelik ronib? 3.Mis maitsega on vesi?

Lope õpetab loodust hoidma. 
Kuu projekt oli Roheline mõtlemine. Viimased pildid on nõia nädalast.

Õues taaskasutusmäng Bowling liivaga täidetud pudelitest.
Uurimustöö kodus: Kui palju on mul asju kodus? Mida võiks vähem olla ja kuidas asju

jagada, neile kellele neid vaja läheb? 





PIPI
Pipid tegutsesid lasteaias igas mõttes AKTIIVSELT.

Teisipäeviti käisime väikesel sportlikul matkal nii INTSIKURMUS 
kui ka PÕLVA RANNAS. Pidasime ka pikniku.

Rühmas tegelesid Pipid vaimutööga ehk treenisid aju LOGICO
õppemängude huvitavate ülesannetega. 

Unejutuks kuulasid lapsed meie oma lemmikut - 
rühma nimikangelase raamatut " PIPI PIKKSUKK".

Loovmängus "PIPI KOOL" harjutasid lapsed õpetaja 
ja õpilase rolli.



VANDERSELL
Vandersellid uurisid iga päev linnukaamerat. Saime jälile olukorrale, 

kus merikotkas sõi ära oma muna. Miks küll?
Pärast õppekäiku Intsikurmu saime üles kirjutada laste muljeid.

Katsetasime, kuidas leotatud või leotamata herned ja oad tulevad mullast välja. 
Tulemusel polnud suurt vahet. Üksik kartul sai mulda ja külvasime tilli.

Alustasime salatiprojektiga, kus laps sai tuua oma lemmiksalati retsepti kodunt kaasa. 
Kuu aja jooksul valmistasid lapsed salateid: riivisid, tükeldasid, mõõtsid, segasid. 

Tegime 10 erinevat salatit, mida pärast koos ka ära sõime. Lapsed jagasid retsepte ka
kodudesse. Kui lapsed teavad, mida salati sisse on pandud, siis julgevad nad ka seda

proovida. Vandersellid söövad salateid hästi. 
Salatiprojekti lõpetasime ikka magusaga - punapeedimuffinitega !

Lapsed valmistasid pabermassist ruudukese, mille sisse peitsid saialille seemned. 
Ära kuivades valmis sellest emadepäeva kingitus. Emale jäi ülesandeks see aeda 

mulla alla peita ja siis mõne aja pärast peaks üllatus ilmuma!
 





Aprillikuu kahel esimesel nädalal, iga päev kell 12.00, kogunesid Pihlapuu töötajad – õpetajad,
assistendid, õpetaja abid, abipersonal, köögitöötajad, juhtkonna liikmed – ja lapsed erinevates
õueala kohtades ja tantsisid koos. Tantsusammud õpetas selgeks muusikaõpetaja Nele Risttee.

Tantsimine toimus värskes õhus ja üksteisest hajutatult. Tantsimise ja filmimise ajaks oli
tagatud laste järelvalve. Tantsuline väljakutse toetas personali vaimset ja füüsilist tervist,

tugevdas meeskonnatunnet ja motiveeris koostegemistahet olukorras, kus igapäevase elu
pingetega toimetulek võib hetketi olla keeruline. Esitasime tantsu väljakutse ka teistele Põlva

maakonna lasteaedadele. Meie üleskutsele vastasid Lepatriinu, Mesimummi, Muumioru, Kaari
ja Illikuku lasteaiad. Tänusõnad kõikidele osalejatele ja kaasa tantsijatele. Monteerisin nende

poolt saadetud videoklipid Pihlapuu omaga kokku ja tulemuseks on meeleolukas
koostööprojekt: Põlva valla lasteaiad tantsivad eesliinitöötajate toetuseks.


