
KAKUKESE RÜHM

Kakukestel oli liiklusvahendite kuu. Tutvusime erinevate
sõiduvahendite ja liiklusmärkidega. Jalutasime linna tänavatel

ja otsisime ülekäigukohti - sebra. Saime teada, miks
liiklusvahendid sõidavad autoteel ja väikesed lapsed kõnnivad

ema-isa käekõrval kõnniteel. Kuulasime, kuidas erinevad
masinad teevad häält - rong, buss, kiirabi, laev, helikopter.
Loovmängus ehitasime sadamat ja käisime paadiga kala

püüdmas. Ehitasime rongijaama ja pikka raudtee. Loomad
sõitsid Türile, Tartu, Võrru … Ehitasime lennujaama koos

lennurajaga - Kakukesed lendasid soojale maale.

PÕLVA  LASTEAED  PIHLAPUU

KUUKIRI
MÄRTS  2022



POKU RÜHM

Märts oli muinasjuttude kuu. Kuulasime ja lavastasime ,,Jack ja oavars'',
,,Tuhkatriinu'', ,,Okasroosike'' ja ,,Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni''.

,,Jack ja oavaras'' raames õppisime mõisteid öö ja päev, joonistasime
natuurile sarnaseid esemeid, häälisime häälikuid ja kujutasime neid

paberil. Samuti kasutasime oma kõnes tegusõnade lihtsamaid vorme.
,,Okasroosike'' tõi rühma rüütlid ja printsessid. Lastele väga meeldis end
riietada muinasjutu tegelasteks. Eriti populaarsed olid mõõgad, kiivrid ja
võlukepid. Muinasjutt ,,Tuhkatriinu'' õpetas lastele vanasõna - ,,Kus viga

näed laita, seal tule ja aita.'' Oma muinasjutukuu lõpetasime
muinasjutuga ,,Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni''. Kinnistasime

loendamist, tegime erinevaid katseid veega, kordasime üle kodu- ja
metsloomad. Samuti õppisime mõisteid kitsam ja laiem. Kunstitegevuses

valmisid vahvad volditud purjekad. Naistepäeval 8. märtsil rõõmustas
Robin kõiki tüdrukuid roosidega ja Morten kinkis igale tüdrukule

kommid. Aitäh, väikestele meestele!



Märts algas Muumi rühmas vastlapäeva liulaskmise ja
toredate võistlusmängudega.

Lapsed hakkasid huvi tundma hambahaldja käikude üle,
sest praegu vahetuvad paljudel lastel hambad. Lapsed
kujundasid kleepetöös oma hambahaldja. Rääkisime
hammaste hügieenist ja harjutasime õiget hammaste

pesemist. Taaskord köitis lapsi arstimäng, mida mängiti
suure pühendumisega.Jätkasime raamatunädalaga.

Käisime õppekäigul Põlva Keskraamatukogus ja saime
teada, mida teeb raamatukoguhoidja. Uurisime kõige

suuremat ja väiksemat raamatut, uudistasime erinevates
ruumides ja lehitsesime põnevaid raamatuid laste

osakonnas. Kõik lapsed tutvustasid hommikuringides
kaaslastele oma lemmikraamatut. Igal lapsel valmis oma

raamat ja järjehoidja. Raamatute juurest jõudsime
muinasjuttudeni. Tegime küsitluse lemmikjuttude kohta

ja jutustasime neid taaskord rühmas. Arutlesime
muinasjuttude lõppude, korduste ja võluvõimetega

tegelaste üle. Ehitasime losse ja valmistasime kroone.
Märtsikuu lõpetasime teatrimängudega. Uurisime kuidas

näitlejad saavad muuta oma välimust vastavalt
tegelaskujule. Saime tead kui palju erinevaid ameteid on

seotud ühe etenduse valmimisega. Valmistasime
mängimiseks liikuvate suudega loomi. Harjutasime ise

erineva intonatsiooniga liisusalmide lugemist ja
tähistasime naljapäeva. 

Katsetasime esimest korda rühmas robotit
MATATALAB.

MUUMI RÜHM



PIPI RÜHM

PIPIDEL olid märtsis vahvad tegemised.
Tüdrukute nädalal korraldasime rühmas toreda

kostüümipeo, kus Pipi piigad olid kaunite kleitide
ja kroonidega printsessid ning poisid vaprad

mereröövlid. Rollimängude käigus said lapsed
harjutada viisakat käitumist ning naistepäeval

kinkisid poisid tüdrukutele lilli ja komme. 
Liiklusnädalal jalutasid Pipid tänaval ja uudistasid

ümbrust. Kevad saabus päikeseliselt. 



SIPSIKU RÜHM

 Märts algas haldjate ja röövlite nädalaga, mille raames
tähistasime naistepäeva. Avatud oli ilusalong (juuksur, maniküür,
kosmeetik), kunstis tikkisid lapsed madalpistes kaarte ning poisid
üllatasid tüdrukuid lilledega. Kuna ilu algab seestpoolt, rääkisime
järgneval nädalal tervisest (mida tähendab, kuidas hoida, tervislik
toit). Tegime virgutusvõimlemist, tervisesmuutit ning õppisime
lavastust "Hambahaldja lugu", kus igal lapsel oma roll. Kevade
saabumist võtsime vastu jalutuskäiguga Intsikurmu, kus lapsed

märkasid kevade tunnuseid, abiks "Kevabingo". Uurisime
lähemalt esimesi kevadlilli lumi- ja märtsikellukesi. Lapsed
külvasid seemneid ning panid sibulaid kasvama. Lõunamaa

loomad ja inimesed lõpetasid märtsikuu. Lapsed tutvusid soojal
maal elavate loomadega ning vaatasid kaardilt nende asukohta. 

NAISTEPÄEV
8.03.2022



Märts algas VASTLAPÄEVAGA. Aitäh, Jaanika ja Triin meeldejäävate
tegevuste eest! Meie rühma väikestel ja suurtel oli väga lõbus.

„Seikluste laeka“ programmis oli liikumise kuu. Rühmas läbisid lapsed
seiklusraja paarides aja peale. Sai hüpata, roomata, tasakaalu hoida ja
väga meeldis pildi järgi otsida rühmas kohti, kus see pilt tehtud. Väga

toredad olid harjutused õhupallidega. Rühma tekitasime liikumisnurga,
kus olid erinevad vahendid harjutuste ja mängude tegemiseks. Iga nädal

vahetasime vahendeid uute vastu. Täitsime ka tabelit, kus laps sai
hinnata ja kleepsuga märkida, kuidas ta lasteaeda tuleb. Osad lastest

hakkasid hommikul tulema jala või rattaga, et saada ka endale
teistsuguseid kleepse. Naistepäeval tüdrukud vormisid kringlid ja poisid
valisid, milline kringel neile kõige rohkem meeldis. Kõik kringlid said

võrdselt hääli. Küpsetasime koos muffineid ja ühises peolauas poisid said
tüdrukutele kinkida lilli, kommi. Teatrikuul lapsed etendasid

pulganukkudega näidendi „Päikese teekond“, mida ka filmisime. Lapsed
meisterdasid ise endale teatripiletid. Käisime lastega kevadet otsimas nii

linnas, rannas kui metsas. Mängisime „Kevade bingot“

LOTTE RÜHM

VASTLAPÄEV
1.03.2022



Lapsed tutvusid kolme nädala jooksul E. Raua raamatuga
„Kalevipoeg“. Mõned laste tarkuseterad: 
       Alati ja igal pool tasub tarkust õppida. 
       Ennast peab suutma kontrollida. 
       Vanasti kutsuti Eesti rahvast Kungla rahvaks. 
       Ega tugevus alati pole hea, vaid tarkus on hea.
       Kuld ja hõbe pole tarkusest tähtsamad.
       Me oleme Kalevipoja lapsed: tugevad ja targad.
Emakeelepäeval pidasime juba traditsiooniks saanud
Vandersellide luulepäeva. Külastasime Põlva Lasteraama-
tukogu, kus kuulsime lugusid Saaremaa vägilasest Suurest
Tõllust, Leigerist Hiiumaal ja laulujumal Vanemuisest.
Matkasime Intsikurmu kevadet otsima. Saime jälgida
kevadise jõevee vulisemist ja nelja orava toimetamist.

VANDERSELLI
RÜHM



1.näd rääkiskme autodest (sõidu-, kauba-,
veo-, palgiauto). Lapsed vaatasid

mesilasroboti Bee-bot liikumist mööda
tänava- ja maakohamatti, kleepisid autode
pilte, proovisid panna 2-6-osalisi puslesid.
2.näd rääkisime bussidest ja lennukitest.

Laulisme lastega laule "Mina sõidan autoga"
ja "Bussilaul". Rääkisime, et kõikide

masinate rattad on ümmargused nagu meie
istumispadjad ja need veerevad. Lennuki ja

helikopteri tutvustus.
3.näd rääkisime, et rong sõidab rongiteel ja
paat ja laev vee peal. Tuli juttu ka kevade
saabumisest (lumi sulab ära ja tuleb palju

vett). Vee peal saab paadikesi ujutada.
Kasutasime Lego Duplo rongi ja rongiteed.

4.nädal kordasime õpitud masinaid. TIBU RÜHM



KIISU RÜHM
Kiisud õppisid märtsis tundma erinevaid sõidukeid, joonistasid

neile radasid ja meisterdasid ise autosid. Saime teada, kus
sõidukid liiguvad - auto tee peal, lennuk taevas, laev vee peal,

rong rööbastel, traktor põllul. Naistepäeval küpsetasime
muffineid. Aitäh meie rühma poistele, kes tõid tüdrukutele

maiustusi ja imekauneid lilli. Märtsis esitas muusikaõpetaja Kätlin
lastele põneva muinasjutu karupojast. Lapsed said kaasa laulda,
tantsida ja pilli mängida. Kõik osalesid tegevuses rõõmuga ning

ootame huviga uusi muinasjutte. Kevade algus tegi Kiisudest
rohenäpud. Külvasime mulda erinevaid seemneid - kurk, salat, till,
sibul. Vaatame edaspidi, kuidas meie taimed sirguvad ja ootame
huviga saaki. Külvatud seemned on tänaseks ilusti tärganud ja

mõned väikesed taimed ootavad juba ka ümberistutamist.



Sõit, sõit linna, mis sinna minna? Käisime õppekäigul
Põlva uues bussijaamas. Uudistasime seest ja väljast.
Bussijuht näitas bussi ja saime kiita, et olime viisakad
ja tublid. Ehitasime rühmas koos suure bussi, millega

sõideti nii poodi, külla kui ka teatrisse. Maalitud
bussid said koridori näitusele säetud. 

8.märtsil oli majas rocki stiilipäev. Ka meie väiksed
piigad said ennast ehtida ja rühmas tantsida lõbusalt

koos õpetajatega. Poiste lemmikuks oli endiselt
klotsidest linna ehitus. Märtsikuu on teatrikuu.

Õpetajad esitasid lastele etenduse "Kolm põrsakest".
Sellele elati plaksutades kaasa. Prooviti ka ise

põrsakesi mängida. Valmis laste värvitud piltidest
raamat. Nüüd tegeleme aga kevade märkide

otsimisega. Tigu oli meie esimene leid.

MÕMMI RÜHM


