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1. MÄRTS 
 Külastas Poku rühm Põlva Kooli raamatukogu, kus tutvuti erinevate raamatutega ning 

kuulati põnevat lugu. Aitäh raamatukogutädi Nijoolele! 

4. MÄRTS 
 04.- 08. märts toimus Lotte rühmas tüdrukute nädal, kus tüdrukud tagid poistele 

soenguid. Toimus ka konkurss ,,Kauneim kringel’’, kus tüdrukud pidid soolataignast 

punuma palmiku ja selle ära kaunistama ning poisid valisid kauneima pimeda 

hindamise teel. 

 Vandreselli rühmas toimus luulepäev, kus kõik lapsed said lugeda luuletusi ja 

harjutada esinemisjulgust. Kõik lapsed said tubli esinemise eest tänukirja. 

5. MÄRTS 
 Pipi rühmas oli avatud näitus vanemate meisterdatud toitudest ,, Pipi kohviku toidud’’ 

7. MÄRTS 
 Käisid Poku ja Sipsiku lapsed Põlva Huvi- ja Kultuurikeskuses vaatamas etendust 

,,Sipsik’’ 

8. MÄRTS 
 Toimus lasteaias luulekonkurss, kus parimad lugesid luuletusi ning parimatest parimad 

said edasi emakeelepäeval 14. märtsil Ahjal toimuvale luulepäevale. 

 Pihlapuu lasteaeda saabusid uued robotid 1Matatalab. 

11. MÄRTS 
 11. – 15. märts toimus Lotte rühmas poiste nädal, kus poisid tutvustasid kõigile oma 

erilisemaid mänguasju (puldiga robotid ja autod jne).Ühe poisi lemmiks mänguasjaks 

oli plokkflööt, milles oskas mängiga ka ilusa pala. Poisid lubasid nii tüdrukutele ja ka 

teistele poistele oma asjadega mängida. Poiste nädala lõpuks valmistasid poisid 

tüdrukutele maitsva mustikatega kaunistatud küpsisetordi. 

12. MÄRTS 
 Käis Pihlapuu meeskond (Kaire, Maret, Marili ja Ulvi) prügiprojekti raames Viljandis 

koolitusel 

 

14. MÄRTS 
 Külastas lasteaeda Sussi teater 



 Ahjal toimus maakondlik luulekonkurss ja Pihlapuu lasteaiast esines 5 last 

 

18. MÄRTS 
 Kaunistasid Vanderselli lapsed üheskoos peolauda, et tähistada Päikese sünnipäeva. 

 

 

20. MÄRTS 
 Käis lasteaed vaatamas Põlva Huvi- ja Kultuurikeskuses vaatamas dokumantaalfilmi 

,,Põhjapõder Ailo suur seiklus’’ 

 

21. MÄRTS 
 Käis Lotte rühm Põlva Huvi- ja Kultuurikeskuses vaatamas etendust ,,Eksinud 

haldjad’’ 

25. MÄRTS 
 Külvasid Lotte rühma lapsed maitsetaimede seemneid (meliss, kress, salat). Kui 

taimed olid piisavalt suured, said lapsed neid maitsta ja panna smuuti sisse. 

28. MÄRTS 
 Toimus Vastse-Kuuste kultuurimajas maakondlik laulupäev, kus Pihlapuu lasteaiast 

esines 5 last. 

29. MÄRTS 
 Toimus Pihlapuu lasteaias kogemuspäev maakonna lasteaedade õpetajatele. 

 
 

 

Vanderselli rühm tänab Ruudi ema, Rane Viksi, laste 
kööginurga täiendamise eest ja Mirteli isa Jaano Mägi 
juuksurinurga elavdamise eest! 

 


