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POKU
06.okt käisid Pokud õppekäigul

Edu toidupoes ja 
Siivi Sai pagarikojas. 

Lapsed tutvusid erinevate
pagaritoodetega ja rühmas

valmistati leivanädala 
raames maitsvaid ning 

rikkalikke võileibu.
11.-15.okt nädalal tundsid 
Pokud erinevaid tundeid 

ja alustasid oma hommikuid
jooga harjutustega.

22.okt külastasid Pokud 
Põlva Keskraamatukogu ja

kohtusid lugemiskoer 
Nepsuga.



SIPSIK
Oktoober algas Sipsikutele ohutuse õppimisega. 

Tuletõrjehäire lasteaias ja sellele järgnenud õppeprogramm 
"Tulest targem" andis Sipsikutele toreda kohtumise päästeametnikega. 

Avastasime, et leiva tegemisel on samuti tuleohutus tähtsal kohal. 
Leiva teekond põllult lauale sai lastele selgeks nii piltide kui juttude kaudu.

Lisaks valisime rühmas laste lemmikleiva ning 
valmisid laste enda tehtud võileivad.

Oktoobris alustasid rändlinnud teekonda lõunamaale. Lapsed teavad, miks
nad seda teevad ja miks mõned linnud (paigalinnud) jäävad kodumaale.

Lindude häälte saatel sisenesime muusika nädalasse. 
Uurisime erinevaid pille ja valmistasime ning maalisime neid ise. 

Kui muusika nädalal kasutasime enim kuulamist (kõrvu), 
siis kuu lõppes avastusega, et meil on peale kuulmise veel 

nägemis-, maitsmis-, kompimis-, haistmismeel. 
Popkornipidu pani nädalale ja kuule vahva punkti.





MUUMI
4.-8.okt oli Muumi rühmas leivanädal. Arutasime, kuidas tuleb leib

meie toidulauale ja keda tuleks selle eest kiita. 
Küpsetasime küüslauguleivakesi ja tegime kama.

8.okt külastasime Sarve talu. 
Tutvusime sealsete loomadega ja saime neid ise toita.

11.okt vaatasime Kultuurikeskuses etendust Memme musi. 
Peale seda tegelesime koduloomadega, õppisime nimetama

loomalapsi ja nende elupaiku. 
18.-22.okt oli rühmas putukate nädal. Uurisime kuhu putukad kadusid

ja miks linnud neid enam ei leia. Olime uurimisretkel metsas. 
25.-29.okt oli Muumi rühmas robootika nädal. Proovisime robotitega

sooritada erinevaid spordialasid (jalgpall, golf ja maraton).





KIISU
Kiisud õppisid oktoobrikuus tundma erinevaid aedvilju. Vaatasime 

pilte, õppisime värvusi ja sorteerisime, värvisime ja voolisime. 
5.10 toimunud evakuatsiooniõppuse ajal saime lähemalt vaadata
tuletõrjeautot. See oli ikka väga suur väikeste Kiisudega võrreldes.

07.10 oli Kiisude ja Tibude ühine mängupäev. Käisime lehtedes
sahistamas, lapsed peitsid koos lehtede alla kiisu ja tibu pildid. Hiljem
otsisime koos pildid lehtede alt ka välja. Mänguhommiku lõpetuseks

maiustasime õunaaias õuntega. Oli väga tegus hommik koos Tibudega. 
18.-22.10 oli lasteaias muusikanädalal. Kuulasime erinevaid hääli,

mängisime pille ja meisterdasime ka ise ühed toredad 
ja kõva häält tegevad pillid. 

Kiisud on saanud maitsta erinevaid puuvilju ja aedvilju. Maiustasime nii
õuna- kui ka porgandikoogiga. Maitseelamuse said lapsed
jõhvikaid süües. Pealtnäha tundusid marjad ahvatlevad – 

ilusad punased. Oi need olid hapud 😊





KAKUKE
4.-8.okt lavastasime muinasjutu “Naeris“. Uurisime eidekese keldris olevaid

aedvilju. Õuetegevusena oli planeeritud liivakastist kartulite, porgandite
ülesvõtmine kühvliga ämbrikesse. Ehitusmängus oli mäng „Taadil traktor põllu
peal“ - juurviljade vedu salve. Käisime lähiümbruses aiamaid uurimas, milliseid

sügistöid seal aiapidajad teevad. Nädala lõpetasime tervisliku võileiva tegemisega.
Suured tänud vanematele, kes tõid rühma puu- ja juurvilju. 

10.-15.okt „Õunake punapõskne viljake“. Vaatlesime erivärvi õunu. Loovmängus oli
vahva õunte vedu auto ja traktoritega. Sorteerisime õunu kastidesse. Käisime

õunaaias õhinaga õunu korjamas ja küpsetasime ahvatlevat õunakooki. 
Ahvatlev amps oli ka sai õunamoosiga.

18-22.okt oli planeeritud vaikuseminutid. Jalutasime lasteaia lähiümbruses, et
kuulata erinevaid hääli. Hommikuringis kuulasime CD-lt, kuidas linnuke laulab, tuul

puhub ja sabistab vihma ning lina alla peidetud erinevate esemete helisid.
25.-29.okt liikusime lustiga metsas. Vaatlesime puid ja puulehti. Hommikuringis
lavastasime „Siili keedupott“. Keetsime koos siilile seenesuppi. Ehitasime endast

kõrgemaid puid ja kleepisime puudele puulehti. Käisime Kanepi aiandis lilli
imetlemas. Marloni ema tõi rühma kolm kollast kõrvitsat. Tegime kõrvitsatest

Kakukesi. Panime Kakukesed koridori aknale.





LOTTE
11.okt käisime Põlva kultuurikeskuses vaatamas “Memme musi” etendust.

12.okt toimus rühmas õppekäik Adra parki, kus lapsed joonistasid tammepuud,
otsisid tammetõrusid, kallistasid puid ning mängisid puulehtedega.

19.okt käisid Lotte rühma lapsed metsas õppekäigul. Metsas otsisid lapsed seeni,
mida nad ka pildistasid, et hiljem välja selgitada, mis seentega tegu on. 

Samuti otsisid lapsed muusikanädala raames endale metsast looduslikke pille,
millega muusikat saaks teha.

27.okt sai Lotte rühm endale uue legolaua, mille üle olid lapsed väga õnnelikud –
suured tänud!



MÕMMI
1.okt vaatasime uut raamatut „SIILIPERE”. Mängisime käemänge-siilimänge

sõrmkinnastega. Meisterdasime ahvatlevat ampsu värsketest puu- ja juurviljadest.
Õppisime neid pika tiku otsa torkama. Ladusime ümber siilikese Intsikurmu

matkast pihku peitunud kastaneid, puulehti ja käbisid. 
Õppisime Mõmmijooga raamatust harjutust „Siil Siimu südamepai”.

4-8.okt „LEIVANÄDAL” vaatasime multifilmi ja muinasjuturaamatut „Kakuke”.
Esitasime meeskonnaga lastele nukulavastust „Kakukese seiklused metsas”.

Voolisime lõbusate hernesilmadega kakukesi.
6.okt käisime matkal Põlva pumptrackis. Lapsed proovisid ise lavastada peakatteid

kasutades Kakukese lugu ja laulsid laulu ka. Sellest valmis vanematele videofilm.



11-15. „IMETORE JA VÄRVILINE SÜGIS”. Proovisime Vaikuseminutite harjutust Märka
värve! toas, õues. Õppisime Mõmmijooga harjutusi „Sügisene lehesadu”, 

„Tugeva puu tasakaaluharjutus”.
13.10 toimus retk Sügisvärvilisse metsa, kus õppisime üle takistuste ronimist ja
tihnikust läbipugemist. Iga laps korjas kotikesse värvilisi puulehti ja teepervelt

viimaseid õitsvaid lillekesi. Kõigest sellest meisterdasime õpetajate abil „Kakukese”
ja riputasime õuepaviljoni vanematele vaatamiseks. Metsas maiustamiseks oli

kaasas minipannkoogid ja õunamoos. Õunaaias mängisime peitusmängu suure ja
värvilise langevarjuga. Jälgisime, kuidas kerkib tainas ja küpsetasime Kakukesi, mis

koju ka kaasa viisime. Tore oli rosinatest silmi teha ja neid ka suhu ampsata.
18-22.okt „MUUSIKANÄDAL”. Kuulasime erinevaid hääli õues, toas, cd- plaadilt.

Tegime vaikuseminutite harjutust „Mis hääli kuuled?” Õppisime uue hommikuringi
laulu ja proovisime rütmipillidel kaasa koputada. Saime selgeks Mõmmireeglid

sellest, kuidas rivistume üksteise selja taha ja hommikuringi patju riiulile värvide
järgi asetame. Vihmast ilma trotsides tegime õppekäigu Põlva linna Muusikakooli

juurde ja Keskväljakule. Pillimängu jaoks korjasime pihku mõne kivi.
25- 29.okt "VÄRVILINE SÜGIS". Saime rühma uue Legolaua, kus oli tore mängida ja

õppida sõbraga klotse jagama. Lükkisime pärlikeesid. Kordasime riietumise reegleid
ja kõiki Joogamõmmi harjutusi. 





PIPI 
Pipi rühma lastele algas oktoobrikuu leiva

nädalaga. Lapsed tõid kodust palju
leivapakendeid, millest tegime rühmas

näituse. Lapsed maitsesid nädala jooksul
erinevaid leibu, sepikuid, kakukesi, saiu. Teisel
nädalal imetlesid Pipid sügise värve, käisime
jalutuskäikudel pargis ja korjasime värvilisi
sügislehti. Kiisude nädalal sai iga laps tuua

rühma oma mängukassi ja foto oma kassist
ning temast rääkida. Kuna Pipi rühm on

liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks",
siis said lapsed endale sõbra karu. Samuti

said Pipi rühma lapsed endale ilusad oranžid
Pipi särgid, millel on ees Pipi pilt ja taga lapse
nimi. Oktoobrikuus pidasid Pipid ka suvelaste
sünnipäevi tagantjärgi. Oktoobri kuu möödus

lõbusalt ja kiirelt. 





VANDERSELL
7.okt käisid Vandersellid Karilatsi talurahvamuuseumis leivapäeval, kus

lapsed tutvusid meie esivanemate talutööde- ja tööriistadega.
11.okt vaatasime suure huviga Viljandi lasteteater Reky etendust

„Memme musi”.
12.okt saime juurde teadmisi kuidas käituda tuleõnnetuste korral. Külas

käis päästeamet programmiga „Tulest targem”. Päästetöötajad panid
südamele, et tuleõnnetuse korral on vajalik teha kõva häält, vajalik teada

oma vanema telefoninumbrit ja ka oma kodust aadressi.
19.okt oli Vandersellidel rattapäev. Aitäh liikumisõpetaja Jaanikale, kes
tegi meile põneva rattaraja. Lapsed tundsid oma oskuste üle uhkust.
26.okt matkasid Vandersellid Valgesoo rabas: maitsesime jõhvikaid,
katsusime pehmet sammalt, leidsime puujuurtest tähti, imetlesime

tornist sügisest vaadet ja nautisime omavalmistatud võileibu.
Täname bussisõidu eest Kaisa isa, Lauri Linnust.





TIBU
5.okt uudistasid lapsed tuletõrjeautot.

7.okt oli koostöömeeskonnapäev Kiisu rühmaga.
Lapsed peitsid joonistatud kassi ja tibu kuju lehtede

alla ja otsisid uuesti üles. Lapsed viskasid lehti
õhku, korjasid ja sõid õunu.

8.okt leivanädala lõpus tegime ja sõime
juustuvõileibu.

Oktoobri eesmärgiks oli esmaste hügieeninõuete
täitmine täiskasvanu juhendamisel, eelkõige

kätepesu. Lapsed õppisid riideid toolile ja kappi
panema. Kunstitegevustes õppisid lapsed on
templitega trükkima, mudima ja tükeldama

voolimismaterjali.


