
Lastevanemate koosolekud:
  8.09  Pipi
  9.09  Kakuke ja Poku
10.09  Vandersell ja Muumi
14.09  Tibu
15.09  Kiisu
16.09  Sipsik
17.09  Lotte ja Mõmmi

9.09  Külastasid Vandersellid klaasikunstnik Karin
Mölderi ateljeed, kes tutvustas lastele klaasi saamise

lugu. Kunstniku juhendamisel voolisid lapsed plastiliinist
kuju, mis valati kipsi. Töö sellega jätkub! 

15.09  Vandersellid ja Sipsikud sõitsid bussiga Kerstna
tallu, kus enamus lapsi nägi esimest korda, kus kartul ja
porgand kasvab, ning kuidas traktor vao seest kartulid
välja viskab! Kartulite korjamine oli lastele jõukohane

tegevus. Kaasavõetud võileib maitses hästi.
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2.09  Õppeaasta alguse tähistamine  õunaaias.

8.09  käisid Sipsikud päevalillesid otsimas ning leidsidki!



15.09  Mõmmi rühmas
külas Williami ema Karin

Mölder, kes viis läbi
õpitoa teemal:

 ,,RUUMIHARIDUS
KLAASSKULPTUURI

NÄITEL"

17.09  Pipid, Mõmmid, Vandersellid ja Sipsikud käisid
Lootospargis jalgpallimänguga tutvust tegemas.

21.09  Lotted, Sipsikud, Pipid, Vandersellid ja Mõmmid
nautisid Põlva Kultuurikeskuses Viljandi Reki teatri etendust 

„Jussikese 7 sõpra”

18.09  Küpsetasid Mõmmid õunakooki.



Tibu lapsed harjuvad järjest
paremini rühma tulemisega

ja ühelt tegevuselt teisele
minemisega.

Muusika- ja liikumisõpetaja
Triinuga harjusid lapsed

rühmas. 
Spordinädalal osaleti

jõukohaste harjutustega:
pallide ühest kohast teise

viimine, üle tõkete astumine,
erinevatel tasapindadel

kõndimine.

22.09  Osalesid kõik aiarühmad 69. Põlva Laste jooksupäeval.

Koju toodi 13 medalit: 
5 kulda - Hannes Sebastian Lang,

Marten Lõhmus, Kreete Kiilo,
Marleen Kaar, Lisann Haidak

5 hõbedat - Robin Raud, 
Oskar Järv, Elisabeth Vijard,

Liilia Konks, Mirtel Mangelsoo
3 pronksi - Arti Silgu, Ruudi Lokk,

Luuna Raudsepp

Kõik Vandersellid suutsid ringi ära
joosta!

Sipsiku rühma tüdrukud saavutasid
5-aastaste seas kolmikvõidu.



23.-30.09  Pihlapõnnide spordinädal 
"Sõbraga koos jõuab paremini"

Paaristegevused kõndides ja joostes, hüpates, ronides ja
roomates, palliga tegutsedes ning vigurliikumises.
Iga laps sai loosiga endale paarilise. Lapsi ühendas

omavahel võimlemiskepp või hularõngas.

Kiisud osalesid usinalt kõikides tegevustes. Vapralt
jooksid, mängisid palli, tegid sõpradega koostööd.

Kakukestel oli rühmasiseselt planeeritud liikumismängud,
matk lähiümbruses, otsimismängud.

Hoolekogul oli e-koosolek.



Vandersellide sügisene lemmikraamat oli T. Parvela ja
V. Talvitie „Kiigelaud”, mille kaudu arutati

koosmängimisel tekkivaid võimalikke olukordi.
Igal lapsel oli võimalus päeva jooksul panna kokku üks

puzle ja oma nime taha sellest märge teha. Tulemuseks
on see, et enamus oskab kirjutada tööle oma nime.

Lapsed tõid rühma erinevaid sügislilli. Selgeks said aster,
päevalill, krookus, lõvilõug, kanarbik, saialill

Iga rühm planeeris sünnipäevategevused laste huvist
lähtuvalt. Lapsed osalesid rühma akende kaunistamisel.
Laste ühistööd eksponeeriti lasteaia bussijaama poolse

jalgvärava juures. Laste ütlemistest valmis kogumik
„Pihlapõnn pajatab“. Lapsevanematel ja kogukonna

liikmetel oli võimalus osaleda orienteerumismängus.

23.09  Vandersellide sügistervitus metsas, seenelkäigul
avastasid lapsed seenetrüki võlusid.

28.09 - 2.10  Lasteaia sünnipäevanädal.

Sipsikud olid sünnipäeva lainel: korraldasid tsirkuse, 
joonistasid - lõikasid - kleepisid, tegid küpsisetorti ning

kuulasid laste toodud CD-plaate.

28.09  Käisid Kiisud lehtedes sahistamas, nautisid
sügist ja Pihlapuu sünnipäeva.



Muumi rühm võttis septembris oma sõbralikku perre vastu uusi
mängusõpru, kellega loodi esmaseid tutvusi ja õpiti nimesid. Rühma

koosolekul saime tuttavaks ka lastevanematega. 
Tegelesime kaks nädalat õunaprojektiga. Lapsed osalesid ise

õunamoosi keetmisel, õunakoogi küpsetamisel ja õunamahla
valmistamisel. Lisaks proovisime kuivatatud õunu ja jõime mõnuga
õunamahla. Kõike seda tänu meie toredatele vanematele, kes meid

rikkaliku õunavaruga varustasid.
Uurisime erinevad köögivilju ja tegime lõbusaid võileibu. Käisime

metsas matkamas ja tegime tutvust meie metsas leiduvate seentega.
4-aastased lapsed osalesid Põlva linna jooksupäeval ja kaks 

auhinnalist kohta tuli ka meie rühma! 
Tublid olete Kreete ja Robin!

Ja muidugi tähistasime nii sügise kui ka lasteaia 40. sünnipäeva. Oma
valmistatud tort maitses kõigile.

Aitäh ka Ronny emale, Kristiina Raudsepale, 
uute rühma särkide tellimise eest!

29.09 Mõmmidel
digiteisipäev mTiny

robotiga. Külas
Progetiigri programmi
Põlvamaa piirkondlik

nõustaja Merlin Kirbits.

30.09  Vandersellid osalesid Pihlapuu matkamängus.


