
Vanderselli, Lotte, Muumi ja Sipsiku rühma lapsed osalesid 6. ja 9.mail 40.Tartu Maratoni
virtuaaljooksul. Finišis said kõik osalejad kaela Tartu Maratoni medali ja nende jooksuaeg
kanti maratoni tulemuste protokolli. 
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3.mail kell 15.00 käisid aiarühmad kooli
saalis Leedu tsirkuseetendust vaatamas.

4.mail kell 16.30 käisid koolieelikud koos
vanematega Põlva Kooliga tutvumas.



Alustasime traditsiooniliselt emadepäevaks
ettevalmistumisega. Seekord rõõmustasime
emasid kingituseks tehtud kaardi ja riidest
kotiga, millele lapsed pildid peale joonistasid.
Mõeldes ees seisvale suvepuhkusele kordasime
üle liiklusreeglid, et suvi kulgeks kõigile jalg- ja
tõukerattaga sõitjatele turvaliselt.
Uurisime veel kõike, mis peidus maapõues. Kivi,
liiv, muld, savi leidsid koha katsetustes,
uurimistes, kunstis.
Maikuu lõpetasime muinasjutulise eluvee
teemaga. Õppisime säästlikult vett kasutama.
Saime teadmisi vee ringlusest looduses ning
veepuhastusjaama tööst. Tegime lõbusaid
katseid veega.
10.mail toimus koostööpäev Lotte rühmaga.
19.mail matkasime Rosmale. 
Ilusa punkti pani õppeaastale piknik Kadili pere
õues koos Miki ja vahvate mängudega. 
Aitäh Kerli ja Tanel Kapp meid võõrustamast. 
Oli fantastiline õhtu.

MUUMI



TIBU

Tibu rühma lapsed uurisid putukaid:
lepatriinu, kärbes, sääsk.
     Lapsed õppisid õues pesunäppidega
pesu nöörile kinnitama.
     23.mail oli kevadpidu lasteaia saalis.
Õhtu jätkus perepiknikuga Eostes Loore
juures. Saime näha ja katsuda tuura ja
forelli ning maitsta külmsuitsuforelli
ciabatta`ga. Aitäh Loore emale Maily`le
ja isa Ristole meid külla kutsumast!
     30.mail oli koostöömeeskonnapäev
Kiisu rühma lastega. Lapsed otsisid
peidetud tibusid, tantsisid tibutantsu,
püüdsid seebimulle. Oli tore pidu!



Maikuu esimesel nädalal rääkisime emmedest ja
sellest, mida emmed kodus teevad. Kunstitööna
valmisid vahvad emmede portreed. 
  Kiisud õppisid tundma erinevaid aedvilju. Selleks
palusime lapsevanematel tuua lasteaeda kolm
erinevat värvi aedvilja. Saime uurida, katsuda,
nuusutada, lõigata ja maitsta.
  18.mail käisid Kiisud matkal Intsikurmus. Kohale
jõudes puhkasime, mängisime, sõime kaasa
võetud ampse ja tegime kevadlilledest pildi. 
Kiisu rühma lõpupiknik toimus 30.mail Orupõhjal.
Mängupäev Tibu rühma lastega oli 31.mail. 

KIISU



Esimesel nädalal oli teema „Olen emme naerulind“.
Kirjeldasime emmede välimust ja mida emmedele
meeldib teha. Loovmängus harjutasime laua katmist
ja lauas käitumist. Maalisime suuri südamekesi ja
nädala kinkisime lapse kasvatatud lille emmele.
    Teisel nädalal lendas ringi liblikas ja igat lille
teretas. Maalisime lillepeenraid ja loovmängus
kasvatasime erinevaid lilli. Saime teada, kuidas ja
millega lilli kastetakse. Otsisime loodusest sinililli,
ülaseid, võililli ja lendavaid liblikaid.
Kolmandal nädalal uurisime sipelgaid, mesilasi ja
lepatriinut. Otsisime loodusest putukaid ja matkisime
nende liikumist ja lendamist. Ehitasime sipelgatele ja
mesilastele pesa ja taru, ning saime teada, miks
putukad seda vajavad.
   Maikuu lõpetas konnad ja kalad looduses.
Kuulasime Cd-lt konnade kontserti. Uurisime lasteaia
akvaariumis erinevaid kalu. Loovmängus käisime
kalal ja valmistasime püütud kaladest tervisliku toitu.
25.05 oli kevadmatk ja piknik Pipi rühmaga.

KAKUKE



PIPI

Maikuu alguses käisid Pipid jalutuskäigul aiamaal
kevadlilli imetlemas ja leidsid suure aasa täis kollaseid
päikeselisi võililli. Need olid laste lemmiklilled.
24.mail oli Pipide kevadkontsert koos vanematega. 
Aitäh meie lastele, muusikaõpetaja Kätlinile ja vanematele. 
25.mail said kokku lasteaia õues Pipid ja Kakukesed, kes
koos mängisid ning pidasid piknikku.
1.juunil tähistasid Pipid lastekaitsepäeva jalutuskäiguga
Põlva linna, kaasas värvilised õhupallid ja rõõmus tuju.



MÕMMI

Mais valmistusime kevadpeoks - meisterdasime
emmedele kingituseks seinapildi, õppisime luuletust
esitama, harjutasime laule ja tantsukesi.             
   10.mail oli saali kutsutud emmed-issid. Karumõmmid
seiklesid võlumetsas, kus otsisid laulude ja tantsude
saatel oma meepotti. Lapsed väga tublid ja emmed-
issid rahul.
   Uurisime putukate-mutukate tegemisi kevadel õues
ja raamatutest toas. Ehitasime neile pesasid ja
ladusime kividest teeradasid. Kleepisime, värvisime
lepatriinut, sipelgaid ja liblikaid. Maalisime mesitaru.  
 Tegime näputrükis mesimumme lendama ja
joonistasime neile triibud ja jalad.
     Mängisime kodumängu toas ja piknikumängu õues. 
Ahvatlevaks ampsuks küpsetasime Kaneelitigusid. Nii
maitsvad said, et viisime koju ka.



Mais valmisid emadepäevaks laste enda disainitud
käevõrud ja uhkelt kaunistatud kaardid. Selgeks sai
oskus edastada õnnesoove ja kinkida lilli.
      Teema HELDE PUU raames arutlesime mõistete
HELDE ja IHNE üle. Valmisid svammitrükiga
kevadised puud. Jalutuskäigul võtsime taaskord
kaasa prügikoti, et puhastada tänavaid. Kasutasime
viite meelt – nägemine, kuulmine, haistmine,
kompimine ja maitsmine. Mängisime taju- ja
tähelepanumänge ning jälgisime, kuidas tekivad vaasi
toodud okstele lehed, pungad ja õied.
      Kolmandal nädalal tundsid pokud jalataldade all
pakitsust ja läksid otsima KODUTUNNET, mille leidsid
Puuko juurest. Koos Puukoga mõlgutati mõtteid ja
pajatati lugusid metsaelanikest.
   Maikuu viimasel nädalal kordasid pokud üle
liiklusalased teadmised ning tegid pika jalutuskäigu
Põlva linna ümbruses ja sõid Põlva rannas jäätist.

 SUUR AITÄH Ita emale kotitäie banaanide ja Nora J.
emale joonistuspaberi ees!

POKU



LOTTE

Terve kuu tegelesid lapsed Seikluste laeka
projekti raames vee joomise ja liikumisega.
Isegi kui ilmataat õues matkamist ei soosinud,
rändasid Lotted rühmas ja korraldasid tubase
pikniku, kus nositi enda tehtud võileibu.
     Emadepäevaks meisterdasid lapsed lilli ja
kaunistasid istutatud lillede potte.
  10.mail toimus Lottedel ja Muumidel
koostöömeeskonnapäev. Laste jaoks oli see
kõige põnevam päev üldse, kuna esialgu said
Lotte lapsed Muumi rühmas mängida. Hiljem
toimusid õues väga lõbusad ühised mängud,
mis tõid kõigile lastele naeratused näole.
  Viimasel mai nädalal toimus rühmas
„lauamängude nädal“, kus lapsed said rühma-
kaaslastele enda koduseid lauamänge
tutvustada ja koos mängida.
     2.juunil toimus Lottede kevadpidu, mis oli
täis laulu, tantsu, rõõmu, naeru ja õnne – 
aitäh tublidele lastele, nende vanematele ja meie
kõige suurematele abilistele – Kätlin, Aliki, Kersti.



Sipsikute mai algas Andero ema klassiruumi ja
koolimajaga tutvumisega.
    Maikuu esimene suurem ettevõtmine oli
rongireis Piusa. Rongijaama ja sealt tagasi
saime linnaliinibussiga. Piusas tegime väikse
pikniku, vaatasime filmi Piusa kaitsealast,
külastasime muuseumikoobast, tegime kunsti
ning trallisime hiigelsuures liivakastis.  
     Maikuu kolmandal nädalal toimus meie ja
Vanderselli rühma ühine matk Taevaskojas.
Naiskodukaitse esindajad korraldasid mõnusa
ja õpetliku matkamängu. Saime teadmisi
loodusest, aga ka sõjaväelase elust-olust. 
  Lehekuul ootas Sipsikuid ees lasteaia
lõpetamine, mistõttu tegime koos Vanderselli
rühmaga õunaaias 24.mail väikese peo.
Esinesime laulu ja tantsuga, lehvitasime
hüvastijätuks lasteaiasõpradele ning tänasime
töötajaid, kes on meie lastega ja laste jaoks
toimetanud.

SIPSIK



Raamatu „Tsillokõsõn majan“ autor ja
illustraator  Kertu Sillaste tutvustas 5.mail
raamatu saamislugu ja pakkus lastele
võimalust jääkmaterjalist kujundada oma
pilt.
   Vandersellid olid tublid lauljad ja
tantsijad Põlva Laste ja Noorte I laulu- ja
tantsupeol „Olõs mul…“ Täname lahkeid
abistajaid Egle Linnust ja Triinu Sulamäge.
   Saime palju metsatarkusi põnevates
keskustes Naiskodukaitse Põlva jaoskonna
korraldatud matkamängus Taevaskojas. 
      25.mail toimunud lõpupidu oli lustlik ja
kohvrites peidus olevate ülesannetega.
Lapsed said tunnistuse, mapi ja
kingituseks raamatu. Peale lõpupidu
lustisime peredega Karilatsi Vabaõhu-
muuseumis, kus koolipreili Marge Luude
tutvustas vanaaegseid koolitarbeid ja
kombeid. Kohtumine jätkus lõbusa
piknikuga. 

VANDERSELL



25.mail oli Sipsiku ja Vanderselli rühma lõpupidu. Olid üle mitme aasta
meeldejäävad rühmaüritused, kus saime olla kõik koos – lapsed, lapsevanemad
ja õpetajad. Nautisime laste esitatud laule ja tantse ning nende nutikaid
lahenduskäike erinevate ülesannete läbimisel. Lõpetajad said lasteaia
lõputunnistuse, mapid oma joonistustega ja raamatu “Mis ka ei juhtuks”. 

Head kooliteed!

13.mail osalesid Sipsiku ja Vanderselli rühma lapsed
Intsikurmus I Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupeol. 

koht - Evaliisa Pastak (5a), Ats Johannes Järv (6a), Helerin Troon (6a)
koht - Uku Hani (5a), Stefani Taal (5a), Jarlet Alve (6a), Liilia Konks (6a), Marleen Kaar (7a)
 koht - Nora Jõks (4a), Oskar Luhamaa (6a)

   19.mail osalesid 4-7-aastased lapsed 71.Põlva laste jooksupäeval Põlva linna staadionil. 
1.
2.
3.

24.mail tänasid koolieelikud lasteaiakaaslasi laulu ja tantsuga õunaaias.

31.mail oli Pihlapuu lasteaia kevadpiknik. 

1.juunil lustisid Sipsikud, Lotted, Vandersellid, Pokud ja Muumid 
Põlva Keskraamatukogus Pannkoogipäeval.



Kevadpeod rühmades:
    10.mai - Mõmmi
    11.mai - Kiisu
    19.mai - Poku
    23.mai - Tibu
    24.mai - Pipi
    30.mai - Kakuke
    31.mai - Muumi
    2.juuni - Lotte

"Igaüks kes aitab ja hoolib ja toetab,
oma südant raashaaval laiali poetab;
need killud ei kulu, ei kao jäljetult ära - 
andmisrõõmust sünnib andja sees sära ..."  (V. Osila)

Põlva Lasteaed Pihlapuu tänab ja tunnustab
lapsevanemaid rühma õppe-ja kasvatustöö

toetamise eest:

Kakuke - Annika Paidra-Rõbakov (Marlon)
Kiisu - Gerli Puksa (Christin)
Lotte - Sirle ja Andres Aljas (Rasmus)
Muumi - Irena Viitamees (Lisandra)
Mõmmi - Ave Mätlik (Marten) 
Pipi - Merli Kukk (Grethel) 
Poku - Silver Sarik (Robin) 
Sipsik - Kristi Puna (Andero) 
Tibu - Triin Eensaar (Kevin) 
Vandersell - Lauri Linnus (Kaisa) 


