
              PIPI
 

Novembrikuu esimesel nädalal käis Pipi rühmas Hermani 
vanaema Helle, Vanderselli rühma õpetaja, lastele 

võrokeelset unejuttu lugemas. Aitäh.
Kadripäeval kutsusid meid Kadrihommikule head sõbrad Sipsikud,

kaunites valgetes riietes, ja tutvustasid meie väikestele Pipidele
kadrikombeid ning soovisid head õnne. Aitäh teile.

Me ei oleks Pipi rühm, kui me ei teeks päris Pipi pannkooke.
Väikesed Pipid oskavad juba ise pannkoogitainast segada 

ja küpsetada. 
Saab sööki ja jooki ja Pipi pannkooki !
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MÕMMI
 

Kuu teema: ,,Rong see sõitis tsuh, tsuh"
Kuu alguses proovisid Mõmmid esimest korda Ozoboti roboteid.

Kuidas need töötavad? Lapsed tegutsesid väga usinalt.
Novembri algus üllatas meid esimese lumega. Sel päeval läksid

Mõmmid ruttu õue mängima. Valmis ka video.
Novembrikuus oli isadepäev. Mõmmid õppisid pähe luuletuse "Minu

isa", mille saatsime videotervitusena lapsevanematele. Isadele
meisterdasime kaisumõmmi kaardi, kus iga laps rääkis oma isast.

Novembri kõige tähtsam päev oli rongimatk Taevaskojas. Mõmmid
sõitsid Peetrikesega ning matkasid metsas. Saime selgeks, millised on

lasteaia, kooli, emade-isade ning vanaemade-vanaisade metsad.
Mängisime väga põnevat käbi mängu. 





VANDERSELL
 

Võro keele nädalal täitsid Vandersellid Pihlapõnnide väljakutset,
said teada ühe sõna erinevaid tähendusi, küpsetasid porgandi

präänikuid ja nautisid Pihlapuu galeriis põnevat 
Toomas Kuusingu graafika näitust.

Vandersellid kogusid näitusele kokku isade lipsud. 
Uurisime erinevaid värvitoone, mustreid ja materjale. 

Saime teada, et tänapäeval tehakse lipse ka puust.
Mets on Vandersellide meelispaik: nii mänguks kui tähtede 

ladumiseks leiab alati sobiva suurusega oksi või käbisid.
Vandersellid laulsid ahellaulu Võru Instituudi esindajatele, 

kes kinkisid Pihlapuu lasteaiale 
„KIMMÄ VÕRO KEELE PESÄ” seinatahvli.





Võru keel on üks osa meist endist, mida saame uhkusega edasi anda põlvest põlve. Keele
säili(ta)miseks ja edasiandmiseks on tänase seisuga Vana-Võrumaal 13 lasteaeda, kus töötab
kokku 16 keelepesarühma. Kõik lasteaiad, kus töötavad keelepesad on omapärased. Senisest

enam väärtustatakse mitmekeelsust, keeleõpet ning laiemalt keelelist ja kultuurilist
mitmekesisust. Võru keelepesa on olnud eeskujuks naabritele, nii setodele kui mulkidele. Sel

sügisel avati Värska lasteaias viiepäevane setukeelne keelepesarühm. Ühisel arutelul
naabritega tuli mõte, et kõikidel lasteaedadel, kus toimub murdekeelte õpe, võiks olla ühine

tunnusmärk. Tunnusmärk, mis kajastab lasteaia eripära. Tänaseks on valminud tunnusmärk –
seinatahvel, mille sõnumiks on võrukestel „KIMMÄS VÕRO KEELE PESÄ“. 

(Evely Haug, Võru Instituudi keelepesa spetsialist)



LOTTE
01.–05. nov Võrukeele nädalal lapsed 

koos vanematega otsisid põnevat
võrukeelset sõna, joonistasid–kleepisid

selle paberile. Nendest pildikestest valmis
rühma ühisplakat. Küpsetasime ka

„Porgandimuffineid ja porgandiküpsiseid“
Aitäh Vandersellidele maitsvate retseptide 

ja toredate nädala ülesannete eest.
08.–12. nov isadepäevaks valmistasid

lapsed isale kaardi ja küpsetasid 
maitsva küpsise.

15.–19. nov alustasime „Seikluste laeka“
projektiga. Valmistasime köögiviljadest
rongi. Iga laps tegi ühe vaguni paprikast

 ja täitis selle köögivilja lõikudega.
22.–26. nov valmistasime puuviljavardaid.

Võistlesime „RoboOlümpial“. 



KAKUKE
 

1-5.nov Võrokeele nädal. Hommikuringis kuulasime Cd-lt 
„Lätsi siidile“ ja mängitus „Kukupätsi“.

8.-12.nov Olen issi naerulind. Uurisime ja vaatasime onu Heino 
tööriistakasti ning mida saab nende tööriistadega teha. Valmistasime 

issile pilli ja küpsetasime terviseampsu - kaerahelbe pätsikesi.
15.-19. nov muinasjutt „Kolm karu“. Loovmängus oli karude peakatted

ja lapsed kehastasid karusid. Lapsed said ise karudele süüa
valmistada ja katta laua.

22.-26.nov Taevas päike, kuu või on seal midagi muud. Matkisime 
ilmastiku nähtusi. Märkasime ja kirjeldasime ööle ja päevale 

iseloomulikku - pime, valge, kuu ja päike.





KIISU
 

01.-05.11 Võru keele nädalal proovisime õppida mõnda võrukeelset 
sõna, kuid see oli ikka väga keeruline. Tegime tutvust näpuvärvidega

ja joonistasime vihmasadu ning suuri porilompe. 
08.-12.11 nädal oli pühendatud issidele. Rääkisime issi töödest ja

tegemistest kodus, vaatasime erinevaid tööriistu, 
tegime issidele kaardid ja küpsetasime kaerahelbeküpsiseid.

15.-19.11 Kiisude selle nädala teemaks oli "Öö ja päev". Õppisime 
paberist väikeste tükikeste ja pikemate ribade rebimist – 

tähed öises taevas ning päikesele kiired. Meie rühma seinalt 
tervitab lapsi väga armas kassi pilt ☺

22.-26.11 Kiisud voolisid ja tegid kortsutatud paberiga kunsti. 
Saime imelised lumised maastikupildid.





TIBU
 

1.-5.nov oli võru keele nädal, kus lapsed kuulasid võrukeelseid unelaule
CD-lt ja proovisid lugeda liigutustega luuletust "Kukupätsi". 

Oli aedviljanädal, lapsed tegid templiga tomateid, 
otsisid samasuguse aedvilja pildi.

8.-12.nov oli riietusesemete nädal, kus rääkisime kinnastest, villastest
sokkidest, sallist, kampsunist. Lapsed aitasid nukut riidesse panna.

Tegime isadele kaardi ning muusika ja laste tantsuga video.
15.-19.nov oli ilma teemaline nädal. Matkisime vihma ja tuule häält. Lapsed

tegid näpuvärvidega vihmapiisad, panid tatart lusikaga pudelisse.
22.-26.nov rääkis päikesest ja kuust. Lapsed kuulasid lugu "Pardipoeg ja
päikesetõus" ja "Jänkujuss ja kuukiir". Lapsed nägid kuu kujulist lampi,
värvisid näpuvärvidega täiskuud. Osad lapsed sorteerisid värvide järgi

poolkuud ja tähti. Tutvusime Bee Bot´i ehk mesilasrobotiga.
Aitäh õpetaja Triinule vurri ja mänguasjade eest!





MUUMI
 

1.-5. november harjutasid Muumi rühma lapsed nimetama riietusesemeid
võru keeles ja teritasid kõrva võrukeelsete lugude kuulamisega.

8.-12. november valmistusime isadepäevaks. Õppisime luuletuse isast ja
valmistasime isadele kingituseks maiustuse purgi. 

Õppekäigul saime tuttavaks lähiümbruse asutustega.
15.-19. november arutlesime ja uurisime, kuidas pimedal ajal olla nähtav.

Kõik lapsed said lasteaia poolt kingituseks helkuri. 
Õppisime tänaval ohutult liiklema. 

22.-26. november olime kadripäeva lainel. Lapsed said selgeks lõnga
saamise teekonna. Õppisime lõngadega paela punumist ja mustrite

koostamist. Harjutasime näidendit kitsetallest, kes oskas loendada kümneni. 
Muumi rühm tänab Robini isa, kes valmistas meile lindude söögimaja. 





POKU
 

Novembri esimesel nädalal toimetasid Pokud Ozobot robotitega 
enda valmistatud autoteedel.

10. novembril käisime õppekäigul Põlva CarStop autoremonditöökojas.
15. novembrist alustasime Seikluste laeka projektiga. Projekti raames

tutvusid lapsed toidurongi ja erinevate vagunitega, õppisime tervislikumalt
toituma ja leidma põnevamaid vahepalu. Projektis aitab meid vahva

känguru, kes sai koostöös vanematega nimeks Käpake. Rühmas on pokud
valmistanud maitsva puuviljasalati, porgandipiruka, paprikavagunid,

maitsestamata jogurti marjadega ning munavõi ja kiluga leivad. 
 

Täname Hugo ja Egoni ema, kes täiustas meie kunstikeskuse 
materjalivaru.





SIPSIK
 

Sipsikute rühma lapsed alustasid uut kalendrikuud võru keele 
õppimisega. Nädala raamatuks oli meil „Suur tütrik“, mille abil sai

kõneldud erinevustest ja sarnasustest, aga ka liiklusest ja sõprusest. 
Teisel nädalal vaatasime fotosid isadest ja vanaisadest ning 

vestlesime koos nendega veedetud ajast.  
Novembrikuu kolmandal nädalal püüdsime aru saada, kuhu päike on

läinud ja miks on õues järjest vähem päevavalgust. Piilusime ka
rahvusvahelise kosmosejaama pardale ning mõned lapsed 

vaimustusid kosmonaudi elukutsest. 
Kuu viimasel nädalal tutvusime talueluga, valmistasime ise 

rõõskkoorest võid ja küpsetasime leiba. Lisaks uurisime villast ja 
puidust valmistatud esemeid. Kadripäeval riietusime kadrisantideks 

ning esinesime väikese kavaga naaberrühma lastele.
Sipsikud osalesid roboolümpial!





Õpetajad Pille Kaarsalu ja 
Ane Kaskla käisid 25.novembril

“Terevisioonis ” ajalehti sirvimas.
Saade läks eetrisse 

Eesti Maanteemuuseumist.

29.novembril
tähistas lasteaed

1.adventi
Päkapiku-

võimlemisega
sõime

mänguväljakul.


