
POKUDE OKTOOBER: 

2.10 käisid pokud EDU keskuses, kus 

uuriti, kuidas on paigututud leivad riiulitele, 

millist leiba poes müüakse, kuids on 

pakendatud ning millist leiba ostab lapse 

pere. 

10.10 toimus sügisene 

koostöömeeskonnapäev Pipi rühmaga. 

Mängisime õues liiklusteemalisi mänge. 

11.10 käisid Pokud sõitmas 

linnaliinibussiga raudteejaama ja tagasi. 

Meil õnnestus näha ka reisirongi ning 

ootame juba järgmist bussireisi! 

17. oktoobril külastasid Pokud Jalgpalliklubi 

Lootost. Treener Avo mängis meiega 

erinevaid pallimänge, nägime läikivaid 

karikaid ja palju palle. Suur aitäh Annu ema 

Laurale, kes meile nii toreda õuesoleku 

korraldas ja tutvustas põnevat mängu – 

indiacat. 
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OKTOOBER 2017 

LOTTEDE OKTOOBER: 
4.10. käisime koos Muumi
rühmaga Karilatsis Põlva Talurahvamuuseumis vaatamas, kuidas vanasti viljaterast sai leib. 5.10. vaatasime muusikalist etendust "Petja ja hunt" Põlva kultuuri- ja huvikeskuses. 11.10. toimus ümber lasteaia maja koos Muumi rühmaga liikluspäev, kus lapsed said sõita oma jalg- ja tõukeratastega järgides 

liikluseeskirju. 
18.10. korraldas Lotte rühm ülemajalise jooga päeva, kus iga rühm oli oodatud saali sõitma "lendaval vaibal" kuulates imelist muusikat ja jutukest samal ajal sooritades joogaharjutusi. 20.10.  said lapsed Pihlapuu lasteaia logoga helkurid. Aitäh 

juhtkonnale! 
Oktoobri kahel viimasel nädalal kutsusime lapsevanemaid, kolleege jt huvitatuid päeva jooksul astutud samme loendama. Suur tänu, kes 

selles osalesid!

MUUMIDE OKTOOBER 4.10 käis Muumi rühm koostöömeeskonnapäeval koos Lotte rühmaga Karilatsis leivapäeval. Tutvuti leiva valmistamise raske tööga vanal ajal. 
11.10 toimus koostöömeeskonnapäev Lotte 

rühmaga, kus harjutati rattaga 
ohutut liiklemist ja korrati õpitud liiklusreegleid. 18.10 osalesid lapsed "Lendava vaiba" joogatunnis



Vandersellide kuukiri 

4.okt. Käisid Vandersellid 

õppekäigul Lõuna Pagaris. Aitäh 

Mariliisi emale külastuse 

organiseerimise eest! 

Õppekäigu tegi põnevamaks veel 

bussisõit linnaliinibussiga ja 

autoremonditöökoja külastus. 

10-12 okt. olid Vandersellidel 

kaasas tubased 

treeningvahendid. Ennast sai 

proovile panna nii tasakaalu-, 

koordinatsiooni-, kui ka 

 jõuharjutustes. 

11. okt. Külastasid Vandersellid 

Põlva kunstikooli trepigalerii 

näitust ja jooksid 100 meetrit 

Põlva linna staadionil. 

18. okt. oli Vandersellidel 

rattapäev. 

23.okt. käis külas Päästeamet 

projektiga "Tulest targem"

oktoober Sipsikus: 
4.10 külastasid lapsed "Lõuna 

Pagarit" ja valisid välja 
lemmikleivasordi "Ruks". 

Leivanädal lõpetati võileivatordi "Sink sale pro" meisterdamisega. 9-13.10 õppisid sipsikud väikelaste vigastusennetus õppevahendiga "AGA MINA", uudistasid "Põlva Teedes" liiklusmärkide tegemist. 
10.10 osalesid Bee-Boti 

"Seenemängus" 
16-20.10 Harjutasid sipsikud 

joogat 
19.10 kohtusid Sipsiku 

lapsevanemad Rajaleidja 
spetsialistidega 

23.10 osalesid lapsed Päästeameti 
koolitusel "Tulest targem" 

31.10 käis Karli ema lastega 
meisterdamas halloweeni 

kõrvitsaid 
TÄNAME RUDOLFI ISA 

PABERTOODETE EEST


