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Mõmmide "Lumised lood metsa all" 
 

Lapsed õppisid tundma ja nimetama metsloomi. Taliharjapäeval aitasime meie oma
karumõmmil koopas teise külje keerata ja valvasime ka siilikese und. Karu, hunt,
rebane ja jänku kutsusid lapsi peitust mängima ja neid kuju järgi ära tundma. Õppisime
lumememme, karu ja linnukesi laduma, kleepima, voolima ja maalima ning õues lumest
ehitama. Harjutasime kelgu vedamist ja mäest alla sõitmist. Ükskord leidsime nii suure
kelgu, et peaaegu kõik sinna istuma mahtusime. Rääkisime lugusid lindudest talvel.
Riputasime akna taha neile söögimaja. Nüüd uurime, kui hea isu linnukestel on. Meie
lastel on aga isu jätkuvalt hea. Ühel päeval röstisime saia ja leiba ning mett peale
pannes maitses see väga hea. 





10.-14.jaan. Kakukesed nautisid talverõõmu nii toas kui õues. Tekkidega kelgutamine,
lumesõda, ehitasime kindlust, meisterdasime kott-toolist lumememme. Uurisime lund –
täitsime topse lumega. Saime teada, et lumi sulab soojas vees. Kakukesed said uued
lumelabidad. Saime õues lund lükata. Koos tibudega veeretasime lumepalle ja saime

valmis suure lumememme. Saime kelguga mäest alla sõita. Saime teada, et mäest alla
laskmisel on olemas reeglid - ootan, millal kelgurada vabaks saab.

17.-21.jaan. Kuulasime Cd-lt erinevate lindude hääli. Saime teada, et linnukesel on
talvel mure - kust saab süüa? Uurisime ja vaatlesime linde, kes käisid

toidumajakeses toitu otsimas. Ehitasime linnukestele suurtest klotsidest
toidumajakese ja iga laps sai oma linnukesele toitu panna.

24.-28. Jaan. Vaatlesime ja uurisime erinevaid koduloomi. Saime teada, kuidas loomade
eest tuleb hoolitseda. Kuulasime loomade hääli ja matkisime loomade liikumist.

Lavastasime muinasjuttu „ Kolm põrsakest“.





Jaanuarikuu oli Pipi lastele põnev, sest lapsed said lähemalt 
tuttavaks metsloomadega ning talvituvate lindudega. 

Pipi lapsed nüüd teavad, et porgandit ja kapsast jänes metsast ei leia
 ning armas rebane jahib väiksemaid loomi.

Alustasime muinasjutuga "Kolm karu", lastele meeldis kuulata 
muinasuttu ja mängida läbi lavastuse erinevaid rolle. Eriti meeldis laulumäng

"Metsas kõnnib karuke, mett ta otsib endale..."
Neljapäeviti peavad Pipid Karude koosolekuid, sel kuul oli teemaks erinevad

tunded meie sees ning värvilised käpiknukud aitavad lastel 
neid paremini mõista.





Muumides uuel aastal uue hooga!
 

Alustasime uut aastat aastalooma pruunkaruga. Lapsed soovisid saada
teadmisi loomadest, kes magavad praegu talveund. Võrdlesime omavahel

pruunkaru ja jääkaru. Teadmisi saime lisaks videofilmidest, 
mis pakkus kõigile huvi.

Lapsi hakkas huvitama, kes praegu metsas ringi liiguvad ja nii keskendusime meie
metsloomadele talvises looduses. Uurisime jälgi ja mängisime jäljekütte.

Talv on sellel aastal toonud rikkalikult lund. Uurisime jääd, lund ja
lumesulavett. Tegime katseid märja pestud pesuga, et teada saada, 

mis pesuga õues juhtub. 
Muumi rühma vanematel lastel algasid esimesed suusatunnid.

Muumi rühm tänab Miina Viktoria peret raamatukogu täiendamise eest.





Vandersellid tegelesid jaanuaris meediaga: otsisid kodus uudise, mida teistega jagada.
Lapsed koostasid grupitöödena reklaame ja spordiuudiseid.

Vandersellid tegid ise multifilme: grupp mõtles välja muinasjutu, voolis muinasjutu
tegelased, pildistas ja nii valmis laste endi tehtud 4 väikest multifilmi.

Algas kabeturniir! Iga laps püüab mängida 18 kaaslasega.
Vandersellid uurisid põhja- ja lõunamaa loomi: lapsed valisid loosiga endale looma,

kelle kohta kodus infot otsiti, et sellest teistele jutustada. 
Mõne looma saime isegi enda tuppa „meelitada“.

Täname Ralf Joosepi vanemaid rühma toodud põnevate raamatute eest.



Sipsiku rühma laste ja õpetajate mõtted keerlesid külmal ajal Igavese Jääkuningriigi
radadel ehk me uurisime, kuidas kulgeb elu Antarktikas ja Arktikas. Lisaks rühma

õppetegevustele valmistasid paljud lapsed kodus ettekanded, mille abil meile põhjalikumalt
polaaralasid tutvustasid. Kaugetelt maadelt koju jõudes, saime järgmistel nädalatel

teadmisi, kuidas meie metsloomadel ja paigalindudel talv möödub. Nautisime mõnusat talveilma,
saime algteadmisi suusatamisest, kelgutasime, ehitasime lumekindlusi ning mängisime lumesõda.



Jaanuarikuus rääkisime Tibu rühmas lindudest, mets-, kodu- ja lemmikloomadest. 
Lapsed vaatasid neid ja kuulasid hääli raamatutest, youtube'st. linde otsisime õuest.

Lapsed hakkavad harjuma rahulikult vaatama raamatuid meie raamatunurgas.
Lapsed tutvusid guaššvärvidega, püüdsid õppida ühe käega pintsliga värvima, 

teise käega paberit hoidma.
Palusime vanematel saata pilte kodus või vanaema-vanaisa pool elavatest loomadest,

lindudest. Tegime seinale näituse. Aitäh vanematele saadetud fotode eest!



Lotte rühmas oli terve jaanuari kuu läbivaks teemaks talv ja sellega kaasnevad võlud. 
Üheskoos tehti jääga erinevaid katseid, mahlast valmistati maitsvat jäätist ja õues lisaks

kelgutamisele ning lumes müttamisele, valmis väike lumememmede näitus. lotted liikusid
jaanuaris väga palju, kuna Seikluste laeka projektis on "istumisaja vähendamise" kuu.



Jaanuarkuus alustasid pokud Seikluste Laeka teise osaga - ISTUMISAJA VÄHENDAMINE,
mis kestis neli nädalat. Nädalaplaanides kajastusid erinevad teemadega seotud

liikumispausid ja liikumistegevused tegevuskeskustes.
Teema "VÄIKE KARU OTSIB LUND" raames läbisid lapsed TAKISTUSRADA, kus saadi harjutada

tasakaalu, pugemist, ronimist, kõndida erinevatel tasapindadel. Lastega koos valmis
liikumisnurk "LUMEMEMM", kus lapsed said paberit rebida/kortsutada, lumepalle teha,

täpsust visata ja lumesõda pidada. Pokud teavad nüüd loomade rahvapäraseid
nimetusi nagu MESIKÄPP, SUSI, PIKK-KÕRV, KANAVARAS, OKASKERA, KÄBIKUNINGAS jm.

Nädalateemad "METSLOOMAD TALVEL" ning "KUUSK ja MÄND" viisid meid mitmeid kordi metsa
loomajälgi uurima ja okaspuid vaatlema. Jäljendasime loomade liikumist, mängisime

liikumismängu "KUUSED, JÄNESED JA REBANE" ja lavastasime näidendi "METSLOOMAD
TALVEL". Koostööoskust harjutasime liikumismängus "ALGUSEST LÕPPU!."  





KIIsu rühma Selle aasta esimese kuu teemaks
olid talvised aialinnud ja metsloomad

talvel. 
Meie rühma akna taga on lindudele

toidumaja. Paneme sinna seemneid, et tihased
ja varblased söömas saaksid käia.

Harjutasime vaikselt istumist, et linde mitte
ära hirmutada. See õnnestus ja nii saime
jälgida linde majakeses tegutsemas. 

Metsloomade nädalal tutvusime erinevate
loomadega ja nende eluga talvel ning

vaatlesime nende jälgi. 
Kuu viimane nädal oli muinasjutu "Kolm karu"

päralt. Lapsed olid agarad etenduse
kuulajad-vaatajad, hiljem ka ise esitajad.
Saime karusid sorteerida värvi ja suuruse
järgi, õppisime loendamist 3-ni ja liimisime

vahva karupere.
 

31. jaanuaril toimus teise 
pihlapuu taliolümpia avatseremoonia




