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                           Detsembri kahel esimesel nädalal valmistasid 
                         VANDERSELLID oma vanavanematele ja ühele 

                        rühmakaaslasele jõulukaarte. Aadresside kirjutamine 
                        oli suur töö, aga kirja saada on ju tore, eriti jõuluajal.

              Tegime suure hoolega lõngast pallikesi, mis kaunistasid 
        jõulupidude ajal meie õue kuuske ja seejärel said ehteks linna

keskväljakul Pihlapuu kuusele.
16.dets said Vandersellid nautida Maanteemuuseumi jõuluprogrammi.

Saime teadmisi eri maade jõulukommetest. 
Eriti meeldejääv oli hobusega saanisõit ja tõukekelguralli.

17.dets käisid Vandersellidel külas keelepesä Päkatsid Võru Instituudist.
14. ja 21.dets käisid Vandrsellid Keskväljakul Raamatukogu
muinasjutuhommikutel. Kuulasime lugusid lumememmedest 

ja jõuluaskeldustest toomapäeval.
20.dets kohtusid Vandersellid Pihlapuu sisehoovis Jõuluvanaga. 

Nii hea on Jõuluvana tervitada kui laulud, tantsud ja salmid selged!



               Jõulukuu möödus MUUMIDELE jõululugusid jutustades. 
         Saime teada,kuidas tekkis nimi päkapikk, mis on heateod, 

kuidas tekkisid jõulupuud, kuidas leiti üles kadunud põhjapõder jne.
Arutlesime selle üle kuidas kaunistati jõulupuusid vanasti ja 
millised olid vanad jõulukombed. Vaatasime üheskoos filmi 

ARVA ÄRA KUI PALJU MA SIND ARMASTAN? 
Mängisime metsas päkapikkudega ja tegime neile lumme majakesi.
Osalesime üleskutsel valmistada hooldekodu elanikele jõulukaarte.

Jõuluvanaga kohtusime Sarve talus. See oli muinasjutuline elamus kõigile.
Sellel kuul küpsetasime usinalt kaneelisaiakesi, tegime piparkooke 

ja valmistasime smuutit. Oli teguderohke jõulukuu!
Aitäh Berta ja Saara emale abi eest jõulupeol!





            Algas advendiaeg, kus LOTTED said igal hommikul 
                           advendikalendrist ühe üllatuse koos tegevuse või mänguna. 

                          Jätkasime „Seikluste laeka“programmiga. Valmistasime müslit 
            ja sõime kama, mida maitsestasime marjadega. 

            Tegime munavõid ja sõime seda koos leiva ja kiluga.
            Valmistasime kaarte Ahja hooldekodule. Iga laps koos lapsevanemaga 
        tõi ühe sussišokolaadi kingituseks, et koos kaartidega kohale toimetada.
        Viisime ise kingituse Ahjale kohale. Aitäh, lapsevanemad meid aitamast!

Lapsevanemad meisterdasid kodus koos lapsega päkapikumajakese,
mis kaunistas meie rühma jõulukuul. Aitäh, põnevate majade eest!

Valmistasime rühmas tervisliku piparkoogitaigna ja küpsetasime piparkooke, mis
maitsesid väga hästi. Küpsetasime ja kaunistasime ka poest ostetud

piparkoogitaignast piparkooke. Saime nende maitset võrrelda. 
Jõuluhommikul külastas meid rühmas Jõuluvana. Jõuluvana tulek rõõmustas 

lapsi väga! Valmis video, mida saime jagada vanematega. 
Lapsed tegid kaardid ka oma vanavanematele, mida saavad koos ema või isaga

ühiselt posti panna. Lapsevanemate saadetud piltidest valmib kollaaž.





                             29.nov-3.dets Kui karu on haige. KAKUKESTEL oli mure,      
    kuidas karu ja ta haigeid sõpru terveks ravida. 

                   Keetsime karule ja ta sõpradele suppi ja maarohtudest teed.
                     I advendi tähistamine lasteaia õuealal. Külla tuli esimene päkapikk.

              6.-10.dets Kakuke hakkas jõule ootama. Vaatlesime ja uurisime 
     pühadega seotud asju ja tegemisi. Uurisime suurest raamatust, 

mida lapsed koos perega teevad ja kes on pereliikmed.
      13.-17.dets Metsas väike kuuseke kasvab rõõmuks lapsele. Ehtisime rühmas 
     ja õues kuusekese. Saime teada, et jõuluvanal ja päkapikkudel on tähtis töö.

15.dets Kakukese jõulupidu lasteaia õuealal. 
21.dets Kakukesed küpsetasid piparkooke. 



Kuu alguses meisterdasid KIISUD jõulukaarte, mille saatsime
Põlvamaa ja Tallinna hooldekodudele. 
Sättisime oma rühma jõuludeks valmis. 

Ehtisime kuuse ja joonistasime päkapikke.
Jõulupidu oli Kiisudel 15.detsembril ning pidu toimus õues.

Laulsime ja tantsisime jõuluvanale.
Rühm sai piparkoogilõhnaliseks, kui Kiisud voolisid ja küpsetasid

piparkooke, mis koos ka ära söödi.



POKUD jõudsid edukalt lõpuni projekti SEIKLUSTE
LAEGAS esimese osaga TERVISLIK SÖÖMINE. Lapsed said
valmistada ja maitsta erinevaid tervislikke ampse. Valmisid
maitsvad munavõi ja kiluga leivad, esimesed piparkoogid

ning kunsti keskuses valmisid laste isiklikud toidupüramiidid.
14.dets käisid Pokud Põlva keskväljakul Põlva Kesk-

raamatukogu poolt korraldatud MUINASJUTUHOMMIKUL
kuulamas muinasjuttu LUMEMEMME JÕULUOOTUS.
16.dets toimus Pokude jõuluhommik ja külas käis ka

jõuluvana. Lapsed said jõuluvanale laulda, tantsida ja juttu
ajada. Kõik tublid pokud said jõuluvanalt magusa kingipaki.



                 Jõulukuul küpsetasid MÕMMID kahel korral piparkooke.
                       Mõmmide jõulupidu toimus Torma mõisakompleksi Talvekülas. 

                   Lapsi tervitasid päkapikk ning jõuluvana Glämmi. Käisime 
                    jõulukuuse kasvanduses ning Päkapikkude Akadeemias. 

Tutvusime erinevate koduloomadega. 
Tagasi tulles olid lapsed õnnelikud ja rõõmsad!

Osalesime Kiisude väljakutses ja meisterdasime kaarte hooldekodudele.
      Sõimeväljakule sai iga rühm oma kuusepuu. Mõmmid kaunistasid oma kuuse 

ikka mesilaste ja meepottidega. Kuusetipus tervitas Mõmmi.
   Jõulukuu lõpetasime lasteaiasaalis kinoga ,, Lepatriinu jõulud'.



29.nov-3.dets oli TIBUDEL piparkooginädal. 
Lapsed said rühmitada erineva kujuga papist piparkooke, 

kandilisi ja ümmargusi asju soki sisse toppida, 
päris piparkooke glasuuriga katta ja õppida 

piparkookidest laulu koos liigutustega jõulupeoks.
6.-10.dets oli kuuse ja lume nädal. Lapsed vaatasid ja katsusid, 
mis juhtub kui veega ämber külma õue panna ja tagasi tuua, 

nad said basseinimängus kopsikuga vett pudelisse panna, 
näpuvärvidega paberist kuusele ehteid teha.

13.-17.dets. oli jõulupeo ja jõuluvana nädal. 
Harjutasime jõulupeoks ning lapsed vaatasid lavastusmängu, 

kuidas tibu läks jõuluvana juurde pakki saama.
15.dets kell 10 oli õues jõulupidu.

Oleme tänulikud rühma saadud teokujulise roboti Quobo üle. 





SIPSIKUD ootasid jõuluvana tulekut pikisilmi. Detsembrikuu esimese nädala
pühendasime päkapikkude võlumaailma tundmaõppimisele. Järgneval nädalal
heljus meie rühmatubades piparkoogilõhna. Kolmandal nädalal kaunistasime

jõulupuu nii toas kui õues. Tähtis ettevõtmine oli ka kaartide valmistamine.
Nendega saatsime jõulurõõmu nii oma vanematele kui ka Kanepi Hooldekodu

elanikele/töötajatele. Igal päeval avasime Kiusamisest Vabaks programmi
advendikalendri aknakese, mille abil arutlesime erinevatel teemadel (nt headus,
hoolimine, andestamine). Lõpuks jõudiski kätte kauaoodatud päev, mil saime

koos vanematega sõita Põlva lähedale Kerstna tallu. Seal otsisime metsast
lampide abil helkuriga varustatud päkapikke, andsime kitsedele ja lambale

juurvilju, kinnitasime oma keha piparkookide ja sooja joogiga ning esinesime
väikese kontserdiga jõuluvanale ja lapsevanematele.



TULGU JÕULUD LÕBUSAD
PIPARKOOGID MAGUSAD.

ET KÕIK TE SOOVID TÄITUKSID
JA MURED RÕÕMUKS MUUTUKSID

UUS AASTA ÕNNE TOOGU,
VANA KAUNILT MEELDE JÄÄGU ! 

- PIPI rühm -ÕNNEHETKI !


