
KAKUKE
2-6.november - Võrokeele nädal. Hommikuringis lapsed kuulasid CD-lt lugu
„Mina lätsi siidile“. Lugesime liisusalmi „Kurr, karr kos läät“. Küpsetasime
kaarahelbepätsikõsi ja hobusekujulise keeksi. Ühistööna valmis pilt
muinasjutt „Kahr om tõbinõ“. Kirjutasime pildil olevatele esemetele
võrokeeles sõnu - kahr om tõbinõ, tuul puhk, satas lehti, kahr juu tiid.

KUUKIRI
NOVEMBER  2020

KIISU
2. novembril käis Vanderselli rühma õpetaja Helle Kiisudele võrukeelset
unejuttu lugemas.
12. november - lavastasime rühmas koos lastega muinasjuttu "Kolm karu".
25. november oli Kiisudega tutvumas väike robot Ozobot, kes näitas oma
kirevaid värve ja tantsis.



MÕMMI
9. - 13.11 ,,Sirli ja Siimu fantaasiaseiklused'' (valminud video)
24.11 Kadripäev rühmas + küpsetamine (kadrikäkk)
25.11 Põlva keskraamatukogu näitus ,, Elav värv klaasis''
30.11 Põlva Muusikakooli meie rühma näitus ,,Minu lemmik pill''

POKU
6. – 11. november. VÕROKEELENÄDAL Pokud õppisid selgeks võrokeelsed
sõnad: MÕTS, TARÕ, TIIDO, PINI, IMÄ, ESÄ, KÕIV. Muusikatunnis sai selgeks
võrokeelne laulumäng MA OLÕ KUI ÜTS KAHHAR PUU. Rühmas kuulasime,
jutustasime ja lavastasime toredat muinasjuttu MAJAKE TORMIVARJUKS, mille
kaudu saime arutleda sügise tunnuste üle (tuul puhub, värvilised lehed
langevad, hallid pilved taevas, sajab vihma) ning õppida üksteisega arvestama
ja sõpradest hoolima.  Ja kuna oli tulemas kohe ka isadepäev, siis puhusime
juttu isadest ning meisterdasime isadele ka kingitused.

9. – 13. november. JÄNESEPOEG EI TAHTNUD MAGADA! Kohtusime vallatu
jänesepojaga, kes kuidagi ei tahtnud magama jääda. Tõdesime, et ka kodus
emmele-issile pole see teema võõras. Jäneseema kasutas võtteid, mis kohe
üldse jänesepojale ei mõjunud! (ega vist poleks ka meie pokudele mõjunud,
sest need ajasid neid hoopis naerma!) No nagu ütlus: "Kui sa magama ei jää,
võtab rebane su kõrvad pihku“; "hunt teeb tuule su  saba all", "karu kütab
suselja kuumaks!" Uurisime  ÖÖ ja PÄEVA  iseloomulikke tunnuseid ja
nimetasime tegevusi, mida tehakse päeval/ öösel. Maalisime jänest.
Kinnistasime ringi joonistamise oskust.



16. – 20. november MÄNGUASJAD PILLA-PALLA. Mänguasjanädal oli tõesti väga
mänguline. Hommikuringides kuuldud lugudes oli väike õpetuslik iva sees, mida
kõrva taha panna. Nagu näiteks: mängides õpid erinevaid töid tegema,
kaaslastega suhtlema, viisakas olema, kannatlikkust, oskust teistega arvestada,
asju jagama jm. Nagu ütleb ka vanasõna, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea!
Õhinaga mängiti poemängu, kus toimus müüja-ostja vahel dialoog ning  kuulda
olid ka viisakussõnad (tere, palun, aitäh, head aega). Mängisime näppidega,
mänguasjade sorteerimist, uusi lauamänge (täringumäng Ehitusmees BOB ja
ehituspusle) ja tegime mustkunsti (tähelepaneklik Ita kirjeldas oma emale ära
arvamismängu nii – nutikas tüdruk ITA!)
 
23. – 27. november.  MUINASJUTT MAJAKESEST, KES ARMASTAS PUHTUST JA
KORDA. Pokud kuulasid lugu majakesest, kes armastas puhtust ja korda. Samuti
õppisid Pokud selgeks erinevad geomeetrilised kujundid – kolmnurk, ruut, ring
ning oskavad neid eristada. Tutvusime ka erinevate emotsioonidega
 (kurbus, rõõm, viha) ning proovisime neid tunda ja ära mõistatada, mida teine
tunneb. Kehtestasime juba teise rühmareegli – Peale mängu panen asjad omale
kohale tagasi! Mängisime kodumängu ja koristasime suure innu ja rõõmuga.



SIPSIK
November algas väga tegusalt: 02.11 - 06.11 tutvusime võro keelega.
03.11 sõitsime bussiga Richardi vanaisa ja vanaema juurde, kus lahke
pererahvasnäitas  vahvaid tööriistu, grillis meile vorstikesi ning vanaisa treis
kõigile lastele kadakast seibid, mille lapsed hiljem lihvisid ja kinkisid oma pildiga
isadele. 
06.11 oli meie rühmas külas Richardi isa, kellega lapsed koos valmistasid
"mutrimehikese" ja "spinneri".
Võro keele nädala raames valmis lastega ühistöö "Vanaesä tüüriistaq".
10.11 tähistasime rühmas mardipäeva. Jagasime ande, mängisime, laulsime.
16.-20.11 oli võimalus vokiga kedrata ja villa kraasida: rühmas olid päris asjad. 
25.11 oli kadrihommik: andide jagamine, laulmine, mõistatused, mängimine.
26.11 lavastasid lapsed etenduse "Hunt ja 7 kitsetalle"

4.novembril käisid Muumi, Lotte, Mõmmi, Pipi, Sipsiku ja Vanderselli
rühma lapsed Muuseum Kohvrin lugusid kuulamas.



MUUMI
November oli Muumide jaoks erinevate tööde ja ametitega tutvumise kuu. 
Meie töömees Heino tuli rühma ja andis lastele võimaluse ise tegutseda
erinevate tööriistadega. Natuke hirmutav oli akutrelliga kruvisid kinni ja lahti
keerata, aga tahe sai hirmust võitu, ja soovijaid oli nii poiste kui tüdrukute seas.
Haamriga naelte löömine sobis juba kõigile. 
Ka meie tervishoiu töötaja Marje tutvustas oma erinevaid töövahendeid. Kõik
kriimud said sellel päeval peale nii olulised plaastrid.
Muumi rühma lapsed tegid tutvust MTINY robotiga.

TIBU
Kuu teema oli ilmastik ja riietus. Iga päev kirjeldasime õues ilma ja
ilmastikunähtusi. Riietuse teemaga seoses lapsed õppisid sorteerima einevate
tunnuste järgi (värvus, suurus) riietusesemeid.
Vanderselli rühma üleskutsel tegime templitrükiga 10 köögivilja, kus kirjas
nende võrukeelsed nimetused. 
Koridori seintele bordüüsid pihlamarjade teemal tegime puhumise ja templi
tehnikas.



4.nov käis Pihlapuu aiarühmadele külas Marge Luude Karilatsi talurahva
muuseumist, kes tutvustas mustreid vanadel tööriistadel ja käsitööesemetel
Küpsetasime võrukeelsete retseptide järgi kaerahelbepätsikesi ja kama -
kohupiima muffineid, mis maitsesid lastele imehästi.
Raamatu „Tsillokõsõ soe jutuq” ainetel õppisime uusi võrukeelseid sõnu ja
valmis ühistööna huntide elu kajastav pilt lasteaia koridori seinale.
Vandersellide õpetajad Pille ja Helle vestsid igas rühmas võrukeelset
unejuttu.
Terve kuu mängisime rahvamänge. Selgeks sai „Maq olõ kui üts kahhar puu”,
„Midrilind” ja „Lambamäng”
Fantaasiat ja esinemisjulgust sai juurde näitemängus „Hunt ja seitse
kitsetalle”

VANDERSELL
Vandersellid Keelepesa rühmana andsid hoogu Pihlapuu võru keele nädalale!

LOTTE
 04. novembril käisime kuulamas / vaatamas
„Muuseum kohvrin“.
10. novembril tegime õpetajaabile mardisanti.
Valmistasime mustast prügikotist endale
kostüümid ja värvisime mardimaski. Tuletasime
meelde laulud ja tantsud.
24.novembril kadripäeval sai ennast
maskeeritud kadrideks. Kadri kommete
kohaselt mõistatasime mõistatusi ja laulsime.
Küpsetasime kadripäeval kaneelisaiakesi.

Lisett Kikerman osales lauluvõistlusel
Tähtede lava ja pääses edasi järgmisse

vooru! 

Mirtel Mägi sai Võro
Instituudi tenokirja

ilosa võrokiilse
luulõlugemise iist.
Mirtel jagas Artur
Adsoni – nimelisel
ilolugemisklippe

võistlusel lasteaia ja
1.klassi arvestuses I

ja II kotust!



PIPI
Pipid tähistasid novembrikuus oma rühmas MARDI- JA KADRIPÄEVA. Kuna olude
sunnil ei saanud teistesse rühmadesse minna, siis seekord tegime seda oma
rühmas. Kadripäeval Pipid riietusid Kadrideks, poisid aga valgetesse riietesse,
kaabud peas. Tüdrukud õppisid KADRITITTESID rätikusse sättima ja KADRIKEESID
meisterdama, sest ka vanasti tahtsid neiud ilusad olla naistepühal ja leiutasid
viise, kuidas ennast kauniks teha. Poisid meisterdasid valgeid KADRIMASKE.
Kui vanasti lapsed magusat tahtsid, tegid nad KAMAKÄKKI. Proovisid Pipidki seda
teha ja maitsta. Kommi maitsega sugugi polnud aga ära kõik sõid.
Meribel ütles: " Mulle kamakäkk ei maitse aga ära ma ta sõin!"

Heti Liblik ja Adeele Järvela osalesid lauluvõistlusel Tähtede lava!

30.novembril tähistasime advendiaja algust


