"Aga mina olen kallis"
Osalesime Põlva Vallavalitsuse
eeskujuliikumises muuta emadepäev
südamlikuks, kauniks ja eriliseks.
Valmistasime emadepäevaks südameid,
kuhu olid joonistatud või kirjutatud nii
laste kui töötajate head soovid oma
emadele ja kaunistasime nendega
lasteaia aia.

KUUKIRI
MAI 2021

PIHLAPÕNNIDE NÕIATRALL
Pihlapõnnide nõiatrall toimus mai esimesel nädalal. Pihlapõnnid said proovida
selliseid nõidade tegevusi nagu konnade söötmine kärbestega, pallide vise liikuvasse
ämbrisse, luuaga slaalomlend, saapavise ja käbisupi keetmine. Sel nädalal oli väga
nõiduslikult vihmane ilm, mis sundis lükkama plaanitud jooksu 12.maile. Sel päeval
paistis päike ja Pihlapõnnid said maratoni kergejalgselt joosta. Väiksemad põnnid,
sõimed ja kuni 5-aastased, jooksid ümber maja 200 m pikkust rada. 5-7-aastased
osalesid Tartu 39. Maastikumaratonil ja läbisid 500 m raja, mis kulges Pihlapuu
õuealal. Medalisadu oli suurejooneline ja emotsioone tekitav kõigi jooksjate jaoks.
Osalejate jooksuajad on kantud Tartu Maratoni tulemuste protokolli.

TIBU
3.-7.mai oli emadepäeva nädal, kus rääkisime lastega emade töödest, kodumasinatest.
Lapsed kinkisid emadele eelmisel nädalal mulda pandud sibulad, millel olulid ilusti rohelised
varred välja tulnud. Lapsed kleepisid emade kaardikese peale kleepekad.
4.mail oli spordipäev, mille võistlusalad olid seotud nõidadega:
luuaga slaalomi kõndimine või jooksmine, kummiku viskamine, käbide korjamine.
10.-14.mail rääkisime emade töödest edasi: lapsed proovisid kerida nööri rullile ja
pesunäppidega pesu nöörile kuivama panna.
17.-21.mail rääkisime sipelgatest, lepatriinudest ja liblikatest. Lastele meeldis kuulata
V. Podesta lugu "Sipelgatüdruk Siiri, väike, aga tubli".
Lapsed püüdsid järele korrata luuletust "Lepatriinu, lenda". Maalisime lepatriinu.
24.-28.mail rääkisime veekogudega seotud olenditest: kaladest, konnadest, kiilidest. Lapsed
maalisid veekogu ja teisel päeval kleepisid prinditud kalapildid peale. Tegime jalutuskäigu
Kanepi aiandi juures oleva tiigi äärde. Sõime hea meelega kalaleiba munaga.
25.mail oli koostöömeeskonnapäev Kakukese rühmaga. Koos jalutasime Kiuma
kergliiklusteed mööda rapsipõlluni. Seal otsisime putukaid, puhusime võilillede valgeid
seemneid. Lasteaeda tagasi jõudes pidasime pikniku ja mängisime pallimänge.
1.juunil, lastekaitsepäeval, läksime piknikule Intsikurmu metsa ees olevate kivide juurde. Teel
nägime mitut politseiniku ja nende autot, sest nad turvasid Lepatriinude lasteaia rongkäiku.

VANDERSELL
11.mail korraldasime rühmas oma luulepäeva, kus lapsed esitasid kodusõpitud
luuletusi. Ehitasime lava ja kaunistasime ruumi. Soovijad said kasutada mikrofoni.
Kõik osalejad said tänukirja.
11.mail tegime õuesõppepäeva Intsikurmus.
Proovisime puukooretrükki ja õitega värvimist.
12.mail võtsid Vandersellid osa Tartu Maratoni maastikujooksust,
jooks toimus lasteaia õuealal.
Pidevalt täiendades valmis koos lastega muinasjuturaamat. Jutt räägib tüdruk
Lillist, kes läheb oma metsakodust linna oma vanematele külla. Laste joonistatud
pildid teevad seikluse värviliseks. Valminud jutu tõlkisid õpetajad Pille ja Helle võru
keelde. Raamat läheb Võru Instituuti õppematerjaliks. Täname Kaisa ema,
Egle Linnust, raamatu köitmise ja selle digiraamatuks tegemise eest!
18.mail matkasid Vandersellid Taevaskoja matkaradadel.
25.mail pakkusid võimalust Taevaskojas orienteeruda Arabella vanemad
Helina ja Koit Kolsar! Koit õpetas meid tundma kaarti ja sellel olevaid märke.
Läbisime 2,6 kilomeetrise raja. Laste sõnul oli see maailma parim päev!
Täname perekond Kolsarit imeilusa päeva eest!

SIPSIK
Mai algas emadele kaardi valmistamisega ning kaeraküpsiste küpsetamisega.
Lapsed tõid ema pildi ning kirjeldasid välimust ja iseloomuomadusi.
Rõõmu tegi konnapoegade vaatlus kolmes Intsikurmu tiigis.
Lemmikuteks kujunesid putukad (ämblikud ja sipelgad).
Tartu jooksumaraton oli kõigile suur sündmus, sest auhinnaks oli kõigile päris medal.
Sportlik rattapäev oli samuti oodatud.
Suured tänud Jaanikale vahva raja ettevalmistamise eest!
Maikuu lõppes muinasjutuga "Piibeleheneitsi".
Valmisid lillekimbud oma korjatud lilledest ja õpiti tundma erinevaid kevadlilli.
Avastasime Keldrikaela orupõhja ja ürgsust ning lapsed nautisid rannas mängimist.
Maikuu oli hooliva suhtumise kasvatamine elusloodusesse.

KIISU
04.05 - Kiisud osalesid terve nädala
sportlikes toa ja õue tegevustes. Kõige
vahvam oli meie arvates luuaga sõitmine
ja konnale kärbse püüdmine.
12.05 - Jooksupäeval jooksime kõik koos
ümber lasteaia hoone. Kõik osalejad said
endale ka medali.
19.05 - Kuna nädalateemaks olid konnad
ja kalad, harjutasid ka pisikesed Kiisud
rühmas konnahüppeid.
24.05 - Terve nädala rääkisime rühmas
vikerkaarest ja sellest, kes elavad
vikerkaare peal. Leidsime ise rühmas
erinevat värvi asju ja maalisime
vikerkaari.
Mais olime palju õues ja seda iga ilmaga.
Selgeks on saanud liivalosside ehitamine
ja sõpradega jalgpalli mängimine.

LOTTE
3.-7.mai valmistusime emadepäevaks.
Valmis videotervitus emadele.
Valmisid ka uhked portreed emadest
kingiks emale. Iga laps kujundas oma
südame plakatile, mis kaunistasid
meie lasteaeda.
10.-14.mai oli putukanädal.
Mängisime „Putukabingot“, kus
lapsed otsisid loodusest putukaid
ja uurisid neid.
Bingo tabel täitus kiiresti.
17.-21.mai oli liiklusnädal.
Toimus rattapäev, kus Jaanika
valmistas ette huvitava raja.
Suur Aitäh, Jaanika!
24.-28.mai nädalal käisime
Intsikurmus rühma õppeaasta
lõpetamise piknikku pidamas.
Tähistasime suviste laste sünnipäevi.

KAKUKE
3.-7. mai rääkisime emast. Milline on emme? Kes sind aitab ja lohutab? Kes sind paneb magama?
Millised on emme silmad ja juuksed? Kuidas emme kallistab? Rääkisime ka loomalastest. Iga laps
sai oma emmele teha südamekese. Ka Kakukeste südamekesed olid õues näitusel. Emmedele
kingituseks oli enda kasvatatud sibul. Iga laps sai ise oma sibulapoti kaunistada.
10.-14. mai tutvusime kalade ja konnadega. Teame, et kalad elavad vees ja konnad on osavad
hüppajad. Vaatlesime kalu lasteaia akvaariumis. Uurisime, mida kalad ja konnad söövad. Käisime
matkal lähiümbruses veekogu juurde - konna otsimas. Uurisime ja nuusutasime Kanepi aiandis lilli.
Külastasime uut Aasa poodi. Müüjatädid olid nii rõõmsad ja lahked meile poodi näitama ning
pakkusid lastele küpsiseid. Ostsime sealt saiakesi ja tagasi tulles lasteaeda istusime trepile ja
lasime head maitsta. Osalesime õunaaias spordinädala osavus- ja liikumismängudel.
17.-28. mai uurisime putukaid. Iga päev oli hommikuringis erinev putukas - mesilane, kärbes,
ämblik, põrnikas, lepatriinu. Kuulasime putukate suminat ja proovisime ise ka sumiseda. Käisime
jalutuskäigul lähiümbruses põllul ja korjasime võililli. Saime teada, kuidas võilill lõhnab. Kohtasime
erinevaid putukaid. Oli põnev jälgida, kuidas mesilane lendab lillelt lillele. Avastasime tigu ja
vihmaussi. Lastele tekitas suurt elevust putukate liikumine.
25.mail oli Kakukestel koostööpäev Tibudega. Võtsime ette pikema matka metsa äärde. Uurisime
rapsipõllu õiteilu ja saime joosta metsa all. Oh seda põnevust, et metsa all oli nii palju erisuurusega
oksi. Kohe hakati avastama, mida saab oksaga teha. Metsa all oli ka palju erinevaid lilli avastada.
Tagasi lasteaeda jõudes oli Kakukese akna all piknik. Sõime küpsiseid, puuvilju, porgandeid.
Mängisime pallimängu ja veeretasime suurt kakukest.

MUUMI
Maikuud alustasime emadepäevaga.
Valmistasime kingitusi ja õppisime luuletuse
emast. Arutasime koos, milliseid lilli emale
kinkida, kust neid korjata ja kuidas vaasi
panna. Uurisime metsa all kasvavaid esimesi
kevadlilli.
Panime mulda erinevaid seemneid ja jälgisime
nende kasvamist.
Muumid tutvusid põhjalikult putukate
(mesilane, liblikas, sipelgas, lepatriinu)
eluoluga. Käisime metsas neid uurimas ja
õppisime selgeks näidendi
LEPATRIINU KADUNUD TÄPID.
Maikuu lõpetasime veekogude ja kalade
teemaga. Uurisime kalu. Maitsesime erinevaid
kalatooteid. Meisterdasime ja värvisime
erinevaid pilte kaladest.
Võtsime osa ka spordipäeva jooksuvõistlusest.
Medalid rõõmustasid kõiki jooksjaid.

POKU
Nädalateemat EMA, KALLIS EMA alustasime nõiatralliga. Põnevust ja hasarti pakkus väike hea NÕID
ELLA, kes õpetas lastele nõiasõnu ja oh üllatust! asi õnnestus nii hästi, et võlusime nõiakatlasse isegi
kommid. Kõik olid ühel meelel, et võiksime iga päev nõiakatelt kasutada kommide võlumiseks.
Võtsime osa maratonijooksust, kust lapsed sai rinda uhked medalid. Kuna nädal lõppes väga erilise
päevaga – emadepäevaga, siis ülejäänud toimetused olid seotud selleks ettevalmistumisega:
jutustasime lugusid emadest, joonistasime pildi, meisterdasime kaardi ja õppisime selgeks luuletuse.
LEPATRIINU TÄPID teema raames õppisime tundma putukaid - sipelgas, mesilane, lepatriinu. Käisime
õppekäigul Intsikurmus ja uurisime luupidega seal elavaid putukaid. Rühmitasime esemeid kuju
alusel, kinnistasime loendamist ja geomeetrilisi kujundeid. Õppisime rütmisalmi ,,Putukad kevadel’’,
meisterdasime lepatriinut nii paberist kui soolataignast ja maalisime vikerkaare ning lepatriinud.
Täitsime ka töölehti - ühesuguste leidmine ja omavahel ühendamine pakkus lastele elevust.
MÄNGIDA ON MÕNUS nädalal jutustasime lugusid mängimisest ja mängudest ning tõdesime, et
mäng on väga tähtis töö lapse suureks kasvamisel. Mängisime laua-, sõna-, nuputamis-, loov- ja
ehitusmänge. Trikitasime tahvliga ja suur oli imestus, kui korraga ilmus meie tuppa tiiger.
MESIMUMM OOTAB SUVE teema raames käisime õues suvele iseloomulikke tunnuseid otsimas,
kinnistasime geomeetrilisi kujuneid, loendamist 5-ni ja tulemuse sõnastamist. Tõmbasime spiraalseid
ja vertikaalseid jooni ning joonistasime risti. Õppisime lihtsate liigutustega rütmisalmi, ladusime
pallikestega erinevaid jooni. Kuntsikeskuses valmis käejälje mesilane ja õues maalisime toidukilele,
mis tekitas lastes suurt elevust ja uudishimu. Uudishimu ja põnevust pakkus lastele ka erinevad
katsed vee ja liivaga (maagiline vesi, klaasis rippuv vesi, märguv liiv, vesi nagu luup). Lapsed said
mängida endale meelepäraseid ja enda loodud rolli- ja ehitusmänge.

MÕMMI
Volbripäeva puhul mängisid Mõmmid lõbusaid võistlusmänge. Uurisid nõiaraamatut ja
õppisid pähe nõidade võlusõnu, keetsid nõiarohte ja lugesid Kunksmoori lugusid.
Mõmmid pidasid sünnipäevi. Meisterdasid emmedele kingikotte,
kuhu panid sisse südamekujulised kaunistatud küpsised.
Mõmmid ööbisid lasteaias, pidasid lõpupidu ja sõid lastekaitsepäeva puhul jäätist.

PIPI
Pipid olid 27.mail ÖÖSEL LASTEAIAS.
Mängud toas ja õues.
Ringkäik Pihlapuu lasteaia majas.
Maitsev ja rikkalik õhtusöök.
Õhtu disko.
Ühismängud ja päikeseloojangu
vaatamine hilisõhtul õues.
Ööuni lasteaias.
Pipidel oli meeldejääv ja põnev õhtu
ning öö lasteaias
OMA ARMSAS PIPI RÜHMAS.
PIPID JÄTSID HÜVASTI OMA KALLI
PIHLAPUU LASTEAIAGA
31.mail LÕPUPEOGA õunaaias
koos vanematega.

