
5.veebruaril toimus Poku rühma laste-
vanemate koosolek, kuhu olid kaasatud
kooliõpetajad Eha Kraav ja Kristi Mäeots. 

13.02 valmis tore Pokude näitus. Pokud
valmistati looduslikust materjalist kõikidest
rühmadest. 

14.02 tervitasid Pokud lasteaiasõpru
südamliku lavastusega, mille kaudu kutsusime
kõiki märkama, hoidma ja hoolima oma
sõpradest.
18.02 sõitsid Pokud ja Mõmmid Maantee-
muuseumisse vastlapäeva pidama.
25.02 tähistasid Pokud oma teemakuu 

POKUGA Eestimaad
avastamas

Suur aitäh õpetajatele!

Täname kõiki rühmi vahvate pokude eest!

     raames suures saalis vabariigi aastapäeva      
     ,,POKUDEGA EESTIMAAD AVASTAMAS’’. 

Suur aitäh Jaanika Koortile kümne väga
tõetruult valminud Poku eest!

KUUKIRI
VEEBRUAR 2020

LOTTE: Veebruari esimesel nädalal meisterdasime
looduslikust materjalist Suure poku ja poku lapse.

14.02 võtsime osa sõbrapäeva peost, kus iga laps sai
väikese käepaela (lastele väga meeldis).

25.02 toimus koolisaalis pidulik aktus, kus pidasime
Eestimaa sünnipäeva. Seal ootas meid tore üllatus,

kus Poku rühm kinkis meile amigurumi tehnikas
heegeldatud Poku. Suur aitäh käsitöö meistrile!
Käisime metsas pokusid otsimas. Lapsed tundsid

rõõmu kui leidsime metsast väikesi pokusid. Pokult
pokule hüppamise mäng läks kohe lahti.

26.02 vastlapäeval käisime linnas orienteerumas ja
lotte logosid otsimas. Leidsime kõik 12 üles. 

Aitäh Jaanika!
26.02 kell 10.00 käisime „Sipsiku“ filmi vaatamas. 

Aitäh Morgani ema Maarja–Liisile ja Oskari ema
Mari–Liisile, kes meid abistasid linnas liiklemisel

ja riietumisel.



25.02 Eest Vabariigi aastapäeva aktus
Vastlapäev

Vastlapäeva tähistamine Pihlapuus toimus peale
Eesti sünnipäeva pidu. Kuna ilmataat oli sel aastal

korraldanud ebatraditsioonilise ilma lumeta
vastlapäeva, siis ka pihlapuupere tähistas

vastlapäeva ebatraditsiooniliselt: aiarühma lapsed
käisid  linnaorienteerumisel. Iga rühm sai pildilise

kaardi, kus oli kirjas marsruut ja ka väikesed
ülesanded ning küsimused. Eriülesandena pidid iga

rühma lapsed olema tähelepanelikud ja leidma rada
läbides 12 oma rühma logo ja tooma need lasteaeda.

Kui paar viperust välja arvata, siis tegevus lastele
meeldis ja 2 kilomeetrine kõndimine oli kõigile
jõukohane. Sõimerühmad toimetasid Pihlapuu

territooriumil jalutades ning staadionil oli võimalus
mängida koonuste ja pallimerepallidega mänge. 

Ilmataat oli helde, ilm oli kuiv ja päikseline.
Liikumisõpetaja Jaanika :)

12.02 Teater: Nõiatüdruk Mirell peab
Eestimaa sünnipäeva

14.02 Sõbrapäevahommik

26.02 Sipsiku multifilmi
vaatamine Kultuurikeskuses

TIBU rühm
Veebruaris osalesime Poku rühma
poolt üleskutsutud tegevustes nii,
et maalisime vertikaalseid jooni -

nii sai Poku.
 Täname Marleeni ema ja isa,

kes valmistasid näitusele Poku. 
Samuti käisime Poku sõprade peol
ning vabariigi sünnipäeva aktusel.



MUUMI rühm
osales aktiivselt Pokude teemakuul. Käisime korduvalt
metsas. Uurisime puid ja vaatlesime loodust. Vanemate
kaasabil sai teoks puust asjade näituse. See pani lapsi
mõtlema, mida kõike saab puust valmistada. 
Pokude sõbrast Ekust inspireeritult tegelesime ka koera
teemadega. Lapsed tõid vaatamiseks pilte, videosid oma
lemmikloomadest. Aitäh Niklase isale ja koer Paxule
toreda hommikupooliku eest. 
Kontakt päris koeraga vaimustas lapsi väga. 
Aitäh ka Saara isale, kes aitas meid Poku
meisterdamisel.
Vastlapäeval osalesime linnaorienteerumises. 
Meie nooremad lapsed pidasid vapralt vastu
ja huvi püsis lõpuni. 
Aitäh liikumisgrupile toreda idee eest.

KIISU rühm
21.02 toimus suur koristuspäev

28.02 saime lumerõõme nautida
Olulised olid ka sõbrapäev koos

Pokudega ja vabariigi aastapäeva pidu.



MÕMMI rühm
5.02 õppekäik Põlva kooli raamatukokku - 

uurima, vaatama põhjamaa loomi.
11.02 matk Põlva järve äärde - otsima pokusid

11.02 koolieelikutega poes - muffini materjali ostmas
14.02 sõbrapäeva muffinite küpsetamine
14.02 projekt ,,Sõprusetera'' alustamine - 

Räpina aianduskooli herned.
18.02 õppekäik maanteemuuseumi - 

,,Vastlapäeva kombed''
21.02 Eesti toit - küpsetamine: 

,,linajahu pannkoogid''
28.02 Eestimaa sünnipäeva lõpetamine 

,,kiluleibade ja munavõi tegemine''

KAKUKE
14.02 osalesid lapsed rõõmsal ja vahval sõbrapäeva peol.
14.02 tulid lastele rühma külla vanaemad ja vanaisad, et
koos aega veeta. Mängiti lauamänge ja seejärel esinesid
lapsed väikse kontserdiga. õhtu jätkus kooki ja kringlit

süües, morssi juues. 
Suur tänu kookide ja kringlite eest Ita, Kenneth

Jalaka ja Hanna Laureeni vanematele!
Suur tänu Jameelia vanaemale ja vanaisale ilusa

lilleseade eest!
25.02 osaleti aktiivselt staadionil sõimede vastlapäeva

spordimängudes ja 25.02 EV sünnipäeva aktusel.
Kakukese rühma lastele meeldis mängida õpetajate

Veera ja Riina valmistatud suurte ja väikeste Pokudega.
Oli väga tore mängunädal!

 



PIPI rühm
Pipid käisid metsas pokusid otsimas ja leidsid ka. Nüüd
meie lapsed teavad, missugused on pokud looduses.

Pipidele meeldis väga meisterdada pokusid.
Veebruarikuus tähistasime rühmas Sõbrapäeva, ikka

üllatustega. Ilus ja eriline päev oli. 
Aitäh armas Poku rühm imeilusa Sõbrapäeva pokude

peo ja EV piduliku aktuse läbiviimise eest! 
Teie kingitud käepaelad olid väga armsad. 

Pipid tänavad südamest.

VANDERSELL
5.02 käisime uurimas Põlva

järve ääres kobraste
"raietööd".

7.02 nautisime lõbusat
õhtupoolikut koos

vanavanematega. Õppisime
selgeks palumise ja

tänamise salmid metsale,
kuna saime palju uurida ja

avastada.
14.02 sõbrapäeval kandsid

kõik Vandersellid seljas
midagi punast.

27. 02 nautisid kõik selle
aasta korralikku lund.

VEEBRUAR SIPISIKUS
Sipsikud mängisid sõbramänge ja

arutlesid loomade käitumise
põhjal hea ja halva tähendust.

Lapsed meisterdasid pokurahva ja
matkaraja Puuko juurde. 

Tutvusid vanaaegsete esemetega:
õlilamp, puulusikas, triikaraud.

Tegid pilliroost tähti.
Sipsikud maitsesid mulli-, kaevu- ja
kraanivett. Lapsed said teada vee,

valguse ja soojuse tähtsusest.
Laste enda tehtud kiluvõileib ja

kama maitses hästi. Oli sõpruse ja
kodumaa avastamise kuu.


