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WasteArt projekti lõpetamise raames toimus prüginädal. Projekti eestvedajad - Poku
rühm - tegi üleskutse prügi teema sihipärasemaks käsitlemiseks rühmades. Räägiti,

kuidas hoida nii rühm kui ka kodu puhas ja korras, kinnistati prügi sorteerimise
algteadmisi, mängiti eakohaseid koristus- ja kodumänge, meisterdati taaskasutatavast
materjalist, uuriti teemakohaseid raamatuid (Nätsupaberi rännak), vaadati õppefilme
“Kuidas aidata maailma läbi prügi sorteerimise”, “Jänku-Juss uurib taaraautomaati” ja

tutvuti uute lauamängudega “Sorteerides ja taaskasutades” ning projekti raames välja
antud “Prügikast pole must auk” mänguga. Google Play poest on võimalik nutiseadmesse

alla laadida mäng: Garbage Gobblers. 
(Artikkel veebruari Põlva Teatajas)

Mõmmi rühm alustas koostööprojekti 
Räpina Aianduskooliga - Kurgisõbrad 2021

Video Pihlapuu Facebooki lehel.



16.02 oli meeleolukas VASTLATRALL Pihlapuu õueala.
Video vastlatrallist Pihlapuu Facebooki lehel.

 
Mõõtu võeti järgmistel talispordialadel:
Lumekull
Lumesõda
Lumememme täpsusvise
Liug koos sõbraga
Pikim liug kelguga läbi tunneli
Teatevõistlus tõukemasinal
Sigade ajamine
Köiega enda vedamine

Sel aastal tähistasime Eesti sünnipäeva rühmapõhiste
tegevustega ja selle käigus valmisid meeleolukad videod. 

Saad neid vaadata Pihlapuu lasteaia kodulehel.
 



LOTTE
01. - 05.02 Lasteaia koristus. Tegime rühmas suurpuhastust.
Nädala lõpus mängisime mängu „ Kuldvillak“. Lapsed said
läbimisel meene - üllatusmuna. 
08. - 12.02 Sõbra nädal. Tegime sõbrale kaardi ja käevõru.
Joonistasime pildi oma parimast sõbrast. Valmistasime ka pildile
raami. Sõbrapäeva tähistasime südame šokolaadi kinkimise ja
söömisega.
15. – 19.02 Vastlanädal. Toas uisutasime ja suusatasime
papptaldrikutel. Sõpra vedasime tekiga. Vastlapäeval nautisime
õues mänge ja kelgusõitu. Vastlakukkel maitses ka ülihästi.
Suur aitäh Jaanika toreda vastlapäeva eest!
22. - 26.02 Palju õnne armas Eesti! Tegime sellel nädalal videot
Eesti sünnipäeva auks.

Põlvamaa aukirjaga tunnustati
Pihlapuu lasteaia direktorit 

- Kaire Hääl -
pikaajalise professionaalse
panuse eest alusharidusse. 

(Artikkel Põlvamaa 
Omavalitsuste Liidu kodulehel)



MUUMI
Muumi rühma lapsed õppisid veebruaris, kuidas hoida rühmas puhtust. Harjutasime koos
asjade koristamist, tolmu pühkimist, mänguasjade pesemist ja prügi sorteerimist. Tegime
tutvust koduloomadega kass ja koer. Lapsed selgitasid, kuidas loomade eest hoolitseda ja

kuidas neid hoida. Osalesime vastlatrallil ja nautisime vahvaid tegevusi. Veebruari
lõpetasime Eestimaa teemadel. Õppisime tundma Eesti lippu ja oma kodukohta.

Küpsetasime pidupäevaks ka küpsiseid. Lapsed võtsid mängudes kasutusele LEGO rongi.
Valmis ka video Eestimaa sünnipäevaks ,,Palju õnne, Eesti!"



KAKUKE 
1.-5.02. Koduloomad ja prüginädal. Lastele väga meeldis vaadata lavastusi koduloomadest.

Meeldis matkida loomade liikumist, hääli. Lavastuste kaudu said teada, kuidas loomade
eest peab hoolitsema - toitmine, puhas vesi, looma kodu koristamine.Meeldis kuulata ja

tantsida laulu „Kiisud keerutavad vurre“, „Rändame ringi“ Tunnevad ära kassi, lehma,
lammast. Nukunurgas lapsed pühkisid harjaga prahti kühvlile, pühkisid tolmu. Saime teada,
kuhu praht käib. Veel jälgisid lapsed suure põnevusega Bee-bot’ i ehk mesilasrobotit. Robot

külastas taluloomade matil erinevaid loomi. Lapsed said nimetada loomi ja jäljendada
loomade hääli. 

8-.12. veebr. Sõbranädalal rääkisime Kakukese sõpradest. Sõbrad on need, kellega koos
mängitakse. Pöörasime tähelepanu emotsioonidele rõõmus ja kurb. Hommikuringis

Kakukesel oli kaasas erinevad emotsioonipildid. Lapsed kuulasid huviga Kakukese
erinevaid lugusid ja said aru, millal ollakse kurb ja rõõmus. Tegime ka Kakukesele pai ja

Kakukene oligi rõõmus. 
15.-19.veebr. Tervisenädalal  Kakukesed tegid kaasa  põnevaid vastlapäeva mänge.

Veemängus pesime oma nukke, nukunõusid. Harjutasime kätepesu hommikuringis kui ka
kraani all. Laste kätepesu tunduvalt paranes. Hommikul saabudes lasteaeda minnakse ise

käsi pesema. Ehitasime klotsidest suure vanni ja sinna mahtus  hulga lapsi pesema.
Sahistid olid nuustikuks. 

22.-26.veebr.  Eesti sünnipäeva tähistasime rühmas. Laulsime laulu „ Mu koduke“.
Rääkisime, kes elavad kodus- emme, issi, õde, vend. Õues meisterdasime sulalumest

kakukesi. Ladusime sinisest, mustast ja valgest ribast lippu. Vaatasime arvutist pilte selle
kuu tegemistest. Lapsed olid põnevil.





SIPSIK
Sipsikud alustasid veebruari kodu kaunistamisega. Koristustööd, kiluvõileibade

valmistamine, pidulaud sipsikutega. Meisterdasime pidulised, rääkisime sõprusest ning
lapsed rääkisid, milline sõber olema peab. Samuti saime teada, millised on laste arvates

eesti keele kõige ilusamad sõnad. Veebruari  lumi lubas Sipsikutel ka suusarõõme nautida
ning maha pidada vägeva vastlatralli. Tänud Jaanikale tubli juhendamise ja korraldamise eest!
Pokude eestvedamisel tuletasime meelde prügi sorteerimist ja selle vajalikkust. Vaatasime
Jänku Jussi videot taaraautomaadist ning arutlesime nähtu üle. Suur tänu Pokudele teema
eestvedamise eest! Sõbrapäeval tegid lapsed üksteisele kaardid ning Vabariigi sünnipäeval

said Sipsikud suu magusaks küpsisetordiga. Ise tehtud, hästi tehtud!



Vandersellid said selgeks tihase, leevikese ja varblase nimed ja õppisid tegema
neil vahet. Tehes koos rasvapalle lindudele, said lapsed teada, mida sobib
lindudele toiduks pakkuda. Rühmas valmisid ka uhked linnumajad „
sisustusega“. Lemmikuks sai linnukaamera jälgimine ja nähtud lindude leidmine
linnuraamatust.
Loosiga saadud nime järgi tegid lapsed sõbrakaardi. Väga ilus väikese vanderselli
mõte: „Sõber on see, kes sinust hoolib!“
Tüdrukud tegid ettepaneku teha raamat, mis sai ka teoks. Iga laps joonistas pildi
ja jutustas loo. Lapse käest luba küsides lugesime need ka lastele unejutuks ette.
Vastlapäev oli väga lustakas. Eriti meeldis lastele võimlemismatiga mäest alla
kihutada ja isetehtud kelguga kaaslast sõidutada. SUURED TÄNUD
LIIKUMISÕPETAJA JAANIKALE!
Õppekäigul tutvusime kodulinna tähtsamate hoonetega - oli ju Eestimaa
sünnipäev!
SUUR TÄNU RALFI EMA INGALE RIKKALIKU KAASAEGSE LASTEKIRJANDUSE
JAGAMISE  EEST MEIE RÜHMALE!

VANDERSELL



TIBU
Esimesel nädalal rääkisime oma pere lemmikloomadest ja kodu koristamisest. Lapsed tõid kodu-
loomadest fotod. Tegime näituse. Teisel nädalal rääkisime poistest ja tüdrukutest ning sõprusest.

Tähistasime sõbrapäeva. Kolmandal nädalal rääkisime tervise eest hoolitsemisest. Tähistasime
vastlapäeva. Neljandal rääkisime perest, kodust, kodumaast, Eestimaast. Osad pered tõid lasteaeda

perepildid. Kõikidel nädalatel kasutasime beebot´i, tutvustasime ozobo´ti ja tahvelarvutit.
Aitäh Tibu rühma vanematele kodust saadetud fotode eest!

 



POKU
Veebruari esimesel nädalal olid pisikesed pokud hoolsad PRÜGI sorteerijad. Saime selgeks,

et prügi koht on prügikastis ja erinevast materjalist prügi on hea sorteerida just eraldi
prügikastidesse. Prügi oskuslikule sorteerimisele aitasid kaasa toredad prügimängud.

Lavastasime lugu "Majakesest, kes armastas puhtust ja korda" ning lugesime liisusalme,
mille kaudu harjutasime kõnes kasutama häälikuid O ja Õ. Saime selgeks mõisted ÜKS ja

PALJU. Iga laps sai valmistada taaskasutusmaterjalist endale prügiauto.  
Nädalateema KOLM PÕRSAKEST kaudu arutlesime hoolimise ja üksteise abistamise

teemadel. Uurisime materjale, millest ehitatakse maju. Jutustasime oma perekonnast,
joonistasime maja, harjutasime kääridega lõikamist, loendasime 3-ni. Selgeks õppisime uue

liisusalmi TAMM SIIN, TAMM SEAL, mida on põnev teha koos liigutustega. Ja prügi
sorteerimine (prügimäng) on meil päris käpas – saime hakkama prügi sorteerimisega 5

erineva prügikasti vahel. 
Teema VANAL TAADIL OLI TALU eesmärgiks oli õppida tundma ja nimetama koduloomi ja
nende poegi. Kuulasime loomade hääli, jäljendasime ning võrdlesime loomade suurusi ja

saime teada, mida üks või teine loom inimesele kasulik on. 
Saime liisusalmi abil selgeks mõisted üles, alla, ette, taha, kõrvale.

KODUMAAL ON SÜNNIPÄEV raames käsitlesime koduga seotud teemasid – minu pere, sini-
must-valge lipp, rahvustoit, eesti sümboolika. Lugesime luuletust KODUMAA VÄRVID ja
selgeks sai laulumäng KAHEKESI KÕNNIME. Meisterdasime tornid, mille otsas lehvisid

väikesed sini-must-valged lipud. Kokanduskeskuses valmistasime kiluvõileibu ja segasime
kokku kamajoogi.

Suur aitäh Melissa emale Triinule, kes varustas meid joonistuspaberiga.
 





KIISU
1.-5.02 - Koristasime pisikeste Kiisudega usinasti rühmas.

11.02 - Tegime sõbrapäeva kaarte ja mängisime koos sõbraga.
16.02 - osalesid suured ja väikesed Kiisud vastlapäeva

tegevustes. Kõige rohkem meeldis meile suure madratsiga
mäest liugu lasta. Ka vastlakukkel oli väga magus.

19.02 - valmistasid väikesed Kiisud ise endale maitsva
tervisliku puuviljasalati.

22.-26.02 Uurisime rühmas Eesti lippu ja püüdsime ka ise lipu
värve kokku sobitada.

Veebruari kuul käisime palju kelgutamas ja lumehunnikutes
turnimas.



PIPI
Veebruarikuu alguses tutvusid Pipid TAASKASUTUS

MATERJALIDEGA ja meisterdasid munakarpidest lillepärga ning
ajalehepaberist pildiraami, kaunistuseks nööbid. Mängisime
toredat ja harivat PRÜGIMÄNGU, aitäh sulle Marili jagamast.
Pipid pidasid rühmas SÕBRAPÄEVA, valmistades ja kinkides

üksteisele kaarte, pilte ja komme. Petrik tõi põdralihast tehtud
vorsti ja jagas lahkelt kõigile.

VASTLATRALLIST tundsid Pipid kõige rohkem rõõmu, sest õues
oli nii palju vahvaid tegevusi. Aitäh teile Pihlapiigad, et sellise

vahva ürituse korraldasite.
Sai valmis video "Pipid on Eestimaa lapsed", 

mis on meie rühma sünnipäeva kingitus kallile Eestile.


