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Mida aga arvavad lapsed? Vanderselli rühma töötajad uurisid laste arvamust ja lapsed
rääkisid nii: “Igatahes saab siin varju minna vihma ja isegi rahe eest. Ja muidugi

nukuteatrit lasteaiale, emadele ja isadele saab teha. Suuri etendusi ja kontserte ka. Siin
on mitu ilusat tahvlit ja sinna võiksime kirjutada numbreid või tähti, mida me õpime.

Sõnu ja arvutamist ka. Pildimuuseum või näituste korraldamiseks oleks see hea koht küll.
Näiteks jõulude ajal saaks sinna lakke tuled põlema panna ja hämaras tantsida. Kõik

peab olema täiuslik, südamed postide küljes teeks selle täiuslikuks.“
Vaata artiklit Põlva Teataja septembrikuu numbrist.

Pihlapõnnid said sõime
mänguväljakule vahva

varjualuse, mis kaitseb vileda
tuule ja vihmasadude eest.

Kindlasti pakub uus varjualune
ka mõnusat mängukeskkonda
suvise lõõskava päikese eest.

Tasapisi loome täiendavaid
võimalusi ja vahendeid

varjualuse kasutamiseks
igapäevastes ettevõtmistes. 

Unistusi, plaane ja mõtteid on. 



VANDERSELL
 

7.09 käisid Vandersellid koos Sipsikutega Kerstna talus kartuleid
võtmas. Lapsed said kogeda päris töö tegemist ja kaasavõetud võileib

maitses tehtud töö järel eriti hästi.
13.09 sai iga Vandersell teha endale uhke pihlakakee. Samal ajal keetis
Karmen meile õunakoore - pihlakateed, meega maitses see imehea! 

14.09 korjasid Vandersellid õunaaias õunu ja keetsid sellest
õunamoosi. Moosi saime süüa nii sepiku kui ka hommikupudruga. 

15.09 külastasime klaasikunstnik Karin Mölderit.
15.09 toimus ka lastevanemate koosolek.

Sügise sünnipäeva tähistasid Vandersellid enda küpsetatud
porgandipirukaga õunaaias.

Terve kuu jooksul jagasid Vandersellid oma suvemälestusi kaaslastega,
tegid kodus pildi ja valmistasid ette jutu mida rääkida. 





TIBU
 

Uued Tibu lapsed kohanesid rühma ruumidega, oma kapi, käteräti, laua- ja
voodikoha selgeks saamisega ja neis kohtades olemisega.

Lapsed tutvusid plastiliiniga.
Septembri alguses käis meie muusika- ja liikumisõpetaja Triin rühmas

Tibudega tutvumas ja tegutsemas kellukeste, pallide ja rätikutega; 
27.09 oli õues sõimerühmade spordipäev, kus sai puuokste küljes nööridega

rippuvatest rõngastest läbi astuda, maast värvilisi palle korjata, neid värvilisele
langevarjule panna ja siis õhku lennutada ning harjutada tasakaalurajal

kõndimist ja kastist läbi ronimist.
29.09 toimus lastevanemate koosolek, kus osales 10 lapsevanemat.

Hoolekogusse valiti Kevini ema Triin Eensaar.
Suur tänu juhtkonnale ja hoolekogule, kes organiseerisid ning ehitajatele, et

meil - sõmerühmadel - on nüüd ka oma paviljon!



2.09 oli
õppeaasta

alguse pidu
õunaaias!



 MUUMI
 

Õppeaasta alguses ei saanud Muumi rühm kohe vedama, sest haigused
kimbutasid lapsi. Sellele vaatamata uurisime koos sügislilli ja tegime
õppekäigu aiamaale. Edasi kulges elu rühmas jälle plaanipäraselt. 

Nädalateema seened raames avastasime ning uurisime erinevaid seeni ja
nende kasvukohti. Voolisime, maalisime seeni igas variandis. 

Septembri 3. nädalal keskendusime puudele metsas ja pargis. Õppisime
tundma tamme, kaske vahtrat ja pihlakat. Uurisime nende vilju ja lehti.
Tegime pika retke mööda parke ja haljasalasid, kus kinnistasime puude

tundmist. Oma retke lõpetasime sportides Põlva rannas paiknevatel
treeningvahenditel. 

Kuu viimasel nädalal liikusime lustides. Alustasime hommikuid lõbusate
võimlemiste ja joogaharjutustega. Mängisime hoogsaid liikumismänge.
Tegime trenni metsas käepäraste vahenditega ja osalesime Põlva linna

jooksupäeval ning meie maja spordipäeval. 
29.septembril toimus Muumi rühma lastevanemate koosolek. 





SIPSIK
 

September algas Sipsikutele tegusalt. 
02.09 saime osa vahvast Teadmiste päeva peost (aitäh muusikaõpetaja Nele).

07.09 sõitsime koos Vandersellidega Kerstna tallu kartuleid võtma. 
08.09 jalutasid Sipsikud Põlva turule uudistama, mida sügisel lettidel

müüakse. 
14.09 tegime metsaretke ja uurisime seenemikke. 

20.-26.09 jälgisid Sipsikud ilma ja täitsid ilmatabelit. Tegime rühmas katseid
kuidas tekib vihm ning meisterdasime vihmapilvi. 

September lõppes lustiga liikudes - jooksupäev oli kaua oodatud sündmus.
Täname vahva spordinädala eest liikumisõpetaja Jaanikat. 

Lisaks rännakutele ja matkadele olid Sipsikud nobedad voolijad, värvikad
maalijad ja lõbusad küpsetajad.

Pihlapuu alustas

Vaikuseminutite

koolitusega





KAKUKE
2.09 Osalesime õppeaasta alguse peol õunaaias.

27.09 Lastevanemate koosolek.
27.-30.09 Osalesime Pihlapõnnide sügisesel liikumisnädalal.

Kakukesed tegid aktiivselt sporti õunaaias - pugesid läbi
rõngastest, harjutasid tasakaalupingil kõndimist, viskasid ja

lennutasid palle ning pugesid läbi tunnelist. Ka
rühmasiseselt oli hommikuringides planeeritud palju

liikumist ja osavusmänge.
29.09 Oli koostööpäev Pipi rühmaga. Orienteerumismängud:

„Otsime Kakukest“, „Pallide otsimine“, „Sabadega mäng“ ja
piknik. Pipide õuealal oli tore mängida. Saime koos

tegutsedes omavahel paremini tuttavaks.





PIPI
 

Pipidel oli tegus septembri kuu. Esimesel
nädalal tutvusid Pipid üksteisega, rühma

reeglitega ja lasteaia ruumidega. 
Teisel nädalal oli puuviljade ja õunte nädal.

Lapsed mängisid lisaks mitmekülgsetele
tegevustele rühmas lasteaia õunaaias

liikumismänge ja sõid õunu. Pipid tõid ka
koduaiast kaasa puuvilju ja köögivilju. 
Kolmas nädal oligi köögiviljade nädal.

Vitamiinidest ja värvidest oli täis nii rühm kui
õu. Terviseampse oli iga päev mitu korda. 

See meeldis lastele.
Viimasel nädalal liikudes lustiga said lapsed iga

päev mängida pallimänge, liikumismänge ja
orienteerumismänge. Kolmapäeval nautisid
Pipid koos Kakukese rühma lastega toredaid

õuemänge ja pidasid piknikku. Sügis sai
lõbusalt ja värviliselt vastu võetud! 

27.-30.09 Spordinädal

28.09 toimus 70.Põlva valla
laste jooksupäev

 
I koht - Kert Kaskla, Oskar

Luhamaa, Kreete Kiilo, 
Marleen Kaar.

II koht - Hannes Sebastian Lang,
Stefani Taal, Liilia Konks,

Elisabeth Vijard.
III koht - Niklas Sillaste,
Uku Hani, Reti Reedi.





MÕMMI
 

01.09 Uue õppeaasta alguse puhul küpsetasime ahvatleva ampsu ,,Õunakook''.
07.09 Plastiliini rullimine pikiliigutusega - Õunauss.

14.09 Õunaias õunade maitsmine.
29.09 Õhinaga matkamas ja piknik Intsikurmus "Tere sügis''

30.09 Liikudes lustiga läbisime Actionboundi orienteerumismängu 
,, Liigun rõõmuga lustides''

20.09 Hoolekogu
e-koosolek





POKU
 

8.09 käisid Pokud perekond Kaskla juures
Kerstna talus kartuleid ja porgandeid võtmas.

15.09 sõitsid Pokud bussiga Võrumaale Sarve tallu, kus tutvuti alpakade,
laamade, kitsede, lammaste ja teiste põnevate loomadega.

22.09 külastasid Pokud Põlva turgu. Turul kauplesime ja ostsime puu- ja
juurvilju. 

Aitäh lahketele müüjatele!
29.09 käisid Pokud metsas otsimas seeni ja vahtra ning kase lehti. 

30.09 toimus Poku rühma 
lastevanemate koosolek.

TÄNUSÕNAD:
Kennethi emale mänguasjade eest!

Robini isale akutrelli eest!
Perekond Kasklale enda kartulipõllule lubamise eest!





LOTTE
 

Õppeaasta algas meie rühmas hilinemisega. 
Asendusõpetaja Jaanikaga said lapsed teha igasuguseid kehalisi harjutusi:

täpsusvisked, hüppeharjutused, trepiharjutused jne. Liikumismäng „Moos“, kus sai
teha erinevaid harjutusi ja ei puudunud ka logopeediline harjutus.

16.09 küpsetas Jaanika koos lastega õunakooki. Lapsed tükeldasid õunu ja
harjutasid vispliga taigna segamist. AITÄH, JAANIKA!

20.–24.09 Tervitasime sel nädalal sügise tulekut. Käisime lastega Hurda pargis
„Aarete jahti“ pidamas. Vastavalt pildile otsisid lapsed sügislehti ja puude vilju.

Pärast valmis rühmas kirjudest lehtedest kunstitöö. Tükeldasime ja maitsesime
juurvilju ja puuvilju. Lapsed kirjeldasid viljade maitset. Lastele meeldis ka ozobotile

rada joonistada ja jälgida sellel rajal roboti liikumist.
27.09–1.10 Lustisime rõõmuga, sest sport on lahe. Toimus laste jooksupäev Põlva
Lootos staadionil, kus Liilia, Oskar ja Hannes Sebastian võitsid medalid. Pildi järgi
liigutustega spordiala ettenäitamine teistele lastele oli põnev, sest teised lapsed

arvasid millist spordiala näidati. Lastele see mäng väga meeldis. 
29.09 Võtsime osa Jaanika ettevalmistatud spordiüritusest, mis oli huvitav ja põnev.





KIISU

Spordipäeva pallimängud
meeldisid väikestele

Kiisudele väga. 

Tervislik amps õunaaias ja puhkehetk enne
tuppa minekut.


