
TIBU
Aprillikuu alguses ostsime rühma nukumaja. Lapsed
vaatasid huviga, kuidas onu Heino maja kokku pani.

Aitäh, Heino! Lapsed kuulasid ja laulsid laulu
"Ehitame maja".

Munadepühade eel lapsed vaatasid pilte ja kuulasid
lugu raamatust "Toks-toks, väga vapper väike tibu",

kleepisid munadele kleepse, veeretasid mängumune,
avasid erinevate kujunditega sisuga plastmassmune

ja koorisid iseseisvalt pärismune.
Kuna õues läks soojaks, hakkasid välja ilmuma

sipelgad. Lapsed uurisid mängusipelga välimust,
kuulasid ja vaatasid pilte raamatust "Sipelga Siiri"
ning otsisime õuest pärissipelgaid. Sipelgad elavad

nii mulla kui ka liiva sees ja kivide vahel. Lapsed said
neid materjale ka rühmas katsuda.
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POKU

Esimesel aprillil esitlesid Pokud koduseid töid muinas-
jutust ,,Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni’’. Iga laps sai
ülesande koos vanematega uurida kodu- või metslooma

kohta. Esitlused olid sisukad ja õpetlikud. Aitäh!
Tutvusime erinevate kevadel õitsevate lilledega.

Jalutuskäigul linnas leidsime ja uurisime lumikellukesi,
märtsikellukesi, krookuseid ja nüüd ilutsevad meil

rühmas vaasis ka nartsissid.
Munapühade eelsel nädalal tutvusime soolataignaga,

millest valmisid vahvad pühademunad. Pisikesed
asjatundjad arvasid, et tainast võib isegi süüa ja nii

mõnigi julge otsustas seda proovida. Lapsed said teada,
et veest, jahust ja soolast saab valmistada plastiliini.

13. aprillil käisid Pokud matkal RMK Peri lõkkeplatsil.
Lõkkeplatsile jõudmiseks kasutasime liinibusside abi.

Bussijuhid ja reisijad olid sõbralikud ja uudishimulikud. 
Prüginädalal otsustasidme, et teeme loodusele head.
Võtsime prügikotid ja töökindad ning Põlvast Aarna

poole suunduv kergliiklustee äärne sai kilomeetri
ulatuses prügivabaks. Seikluste Laeka projekti raames

kasvatame aknalaual maitserohelist, mida hoolega
mekkimas käiakse.

Aitäh Hugo ja Egoni emale taaskasutatavate materjalide
eest! Aitäh Ita emale joonistuspaberi eest! Aitäh Robini

isale rühma laudade lihvimise eest!



VANDERSELL

Eesti Rahvamängude Koolist Terje Puistaja juhendamisel tutvusid lapsed
munapühade kommetega ja lustisid kevadist päikesemängu. 

Muna veeretamise mängust sai kindel lemmik!
Evely Haug Võru Instituudist õpetas lastele võrukeelseid sõnu näitemängu

„Jussikõsõ säidse sõpra“ järgi.
Esmaabikoolitusel õpetati maas lamava inimesega toimetamist, abi kutsumist,

plaastri ja sideme kasutadamist.
Lapsi huvitab väga maailma puhtaks saamise teema: puhas loodus ja vesi. 

Lapsed meisterdasid jääkmaterjalidest huvitavaid mänguasju kogu nädala vältel.
Õppekäik Tartu loodusmuuseumisse kinnitas suurt huvi ümbritseva vastu. 
Lapsed pärisid giidilt maailma loomise, planeetide liikumise, kivimite ja 

loomade ning roomajate kohta väga asjalikke küsimusi. 
Kevadine spordinädal tõi elevust uute põnevate õue tegevustega. Vahuusside

puhumise meistrid on kindlasti kõik vandersellid! Aitäh liikumisõpetaja Jaanikale. 



PIPI

Aprillikuul, päikeselisel kevadkuul, õppisid Pipid uue
oskuse - sibulakoortega muna värvimise ja viisid

imeilusad munad koju, perele rõõmuks.
Aprillikuu oli Pipidel ka tervise kuu. Alustame igal

hommikul oma päeva hommikuvõimlemisega
muusika saatel, et tuju oleks hea.

Käisime õppekäigul meie maja tervishoiutöötaja
Marje kabinetis kuulamas, vaatamas, uurimas, mis

tööd ta teeb ning ta ka tuli meie rühma lastega
vestlema teemal, kuidas oma hambaid hoida

tervena. Suur aitäh Marje!
Pipid avasid rühmas loovmängu "Pipi perekeskus",

mis on siiani laste lemmik mäng.



KAKUKE

 Kakukesed tutvusid erinevate ametitega - töömees,
raamatukoguhoidja, kokad, direktor, majandusjuht, õppejuht. 

Käisime muinasjuturadadel „Jussikese seitse sõpra“ 
ja aitasime Jussikesel pühapäevamaad otsida. 

Uurisime robotteo liikumist matil.
Kakukestele meeldis lavastus „Päikesele külla“. Koos

tegelastega käisime päikest otsimas. Saime teada, et päike
annab sooja ja valgust. Istutasime pottidesse lilletaimi. 

Käisime Kanepi aiandis lillede ilu imetlemas 
ja saime mõnda lille ka nuusutada.

Muinasjutus „Kaks ahnet karupoega“ said lapsed teada,
miks peab sõbraga jagama mänguasju.

Küpsetasime kakukesi ja jagasime sõbralikult omavahel.
Kakukesed olid tublid osalejad terviseradadel nii rühmas kui ka

õunaaias. Harjutasime vahuusside puhumist. 
Valmistasime puu- ja aedviljadest tervisesalati.



KIISU

Aprillis tutvusid Kiisud erinevate ametite ja töödega.
Arutlesime, mis tööd teevad ehitajad, juuksurid,
arstid, koristajad, tuletõrjujad, politseinikud jne.
Saime ka ise rühmas ehitada, mängida arste ja

juuksureid.
Selle aasta munapühadeks kaunistasime munad
erinevate kleepsudega. Saime vahvad värvilised

pühademunad. Võistlesime sulgede puhumises ja
munade veeretamises. 

Kuu viimasel nädalal oli lasteaias kevadine
spordinädal. Puhusime vahuusse, korjasime käbisid ja

palle, viskasime kummikuid ja veel palju huvitavat.
Lapsed olid kõikidel aladel tublid osalejad.



LOTTE Lotted kordasid „Seikluste laeka“ teemasid: toitumine
ja istumisaja vähendamine. Valmistasime juurviljadest

lille ja asetame toidupüramiidile toidud, mida sõime sel
päeval. Hommikuringides kasutame „Känguru kella“.

Rühma tõime mulla ja liivaga täidetud purgi koos
vihmaussidega s.o „Ussikodu“. Lapsed said jälgida,

kuidas vihmauss purgis käike tegi. 
Külvasime potti peiulilli.

Lihavõtte nädalal värvisime mune. Mängisime
munamänge. Suurt rõõmu ja elevust tekitas Rasmuse
vanemate toodud 6 tibu. Lapsed said neid paitada ja

toita, istusid ümber puuri ja imetlesid neid terve päeva.
Kutsusime sõbrad Muumi rühmast ka neid vaatama. 
Suur aitäh, Rasmuse vanematele, Sirlele ja Andresele,

et meie nädala huvitavaks tegite!
Tegime 2 nädalat Tallinna Loitsu LA eestvedamisel

hommikuvõimlemist (zoomi vahendusel). 
Aitäh, Mari-Liis, kes tehnikaga aitas, ja Jaanika, 

kes võimles koos lastega!
Meisterdasime taaskasutusmaterjalist akvaariumi

kaladega. Tualettpaberi rullist valmisid vahvad lilleõied.
Lasteaia saalis vaatasime etendust „Võti“. 

Aprilli viimasel nädalal oli meil rattapäev. Võtsime osa
ka spordipäevadest. Suur aitäh, Jaanika, et meid
abistasid ja laste ratta päeva põnevamaks tegid!



SIPSIK

Sipsikud läksid aprilli algul lõunamaale.
Tutvusime lõunamaa loomade ja inimeste

eluoluga. Lõunamaalt jõudsime tagasi
kodumaale, kus meie nädalat saatis paljude
lemmik - koer. Kohtusime Merili Jõgi koera
Isabellaga, kes näitas vahvaid trikke. Aprillis

said Sipsikud proovida näitleja ametit - valmis
teatrietendus "Hambahaldja lugu".
Munapühade nädalal saime Eesti

Rahvapärimuse Kooli õpetaja Terje Puistaja
abil teadmisi kevadpühadest, käisime Lotte
rühmas uudistamas kanatibusid ning Punase
Risti vabatahtliku Kaire Zoppi abil õppisime

esmaabi. 18.04-21.04 olime lastega
taaskasutuse lainel. Proovisime vanast

paberist teha uue. Mõistsime, et töö pole
kerge. Lapsed lubasid kasutada uut paberit

mõistlikult. Taaskasutuselt suundusime
liiklusesse. 26.04 toimus Sipsikute rattapäev,
kus olulisel kohal oli kannatlikkus vigursõidus.
Sama nädal korraldas liikumisõpetaja Jaanika
spordipäevad, mida lapsed mõnusalt nautisid.

Aitäh, Jaanika!



MÕMMI

Aprill - naljakuu, kevadkuu.
Õppisime ütlema APRILL!!! Mängisime naljakat

KÕDIMÄNGU. Lugesime salmi PÄIKESEPAI, et kevad
ometigi ärkaks. Otsisime teda õuest ja toast. Ladusime -

loendasime linde, liblikaid, pilvi ja kevadlilli tahvlile ja
alusele. Voolisime lumikellukesi. Meisterdasime

laululinde koridori aknale.
Ahvatlevaks ampsuks tegime KÜPSISETORTI. See sai

nii maitsev ja ilus, et viisime emmele - issile ka koju
tükikese. MUNAPÜHADE nädalal harjutasime munade

kandmist lusikal ja veeretasime neid mäest alla.
Puhusime sulgi. Maalisime jänest ja kleepisime vahva
seinapildi tibust, mille lapsed viisid koju. Saime rühma

palju uusi lauamänge ja õuevahendeid.
Spordinädalal õppisime õigesti nimetama kehaosi.
Võtsime rõõmuga osa lasteaia spordipäevadest ja

vahuussi puhuda oli täitsa uus kogemus.



MUUMI

Aprill algas Muumi rühmas kevadpühadeks ettevalmistumisega.
Uurisime kuidas koorub tibu ja käisime neid uudistama Lotte

rühmas. Tegime tutvust palmipuudepüha ja munapühade
kombestikuga ja saime teadmisi pajuurbade erinevatest nimedest.

11. aprillil saime osa Terje Puistaja rahvapärimuse õpitoast
PÄIKESERATAS. Lustisime munade veeretamise ja teiste

rahvamängudega.
19. aprillil vaatasime etendust VÕTI, mis kajastas prügi ja kalade

teemat. Sama teema kajastus ka meie rühma tegemistes.
27-28. aprill osalesime kevadisel spordipäeval, mille korraldasid

Jaanika ja Triin. 
Aprillikuu lõpetasid Muumid kevadlillede teemaga. Käisime

õppekäigul Intsikurmus, kasvuhoones ja aiamaadel. Õppisime
tundma erinevaid aia- ja metsalilli. Tuletasime meelde kuidas lilli

korjata ja kuidas lilli kinkida.  
 Alustasime aprillis regulaarsete vaikuseminutite harjutustega.


