
PÕLVA  LASTEAED  PIHLAPUU

KUUKIRI
VEEBRUAR  2022

Aasta 2022 on taliolümpia aasta ja seetõttu algas ka meie lasteaia veebruar
Pihlapuu II taliolümpiaga. See toimus 31.01-07.02. Lapsed osalesid
sportlikult lustlikel jõukatsumistel, kus kõige tähtsam oli osavõtt!
Tunnustuseks oli märk olümpia passis, et ala on edukalt läbitud. Olümpia
algas avatseremooniaga, kus süüdati olümpiahümni saatel olümpiatuli ja anti
pihlapõnni sportlase vanne. Olümpiakavas olid järgmised spordialad:
laskesuusatamine, kelgu-kolmevõistlus, tõukekelgu teatevõistlus ja jääkeegel
ehk kurling. Lõputseremooniaks koguneti taas õunaaeda, et tänada kõiki
osalejaid ning sangarite hümni saatel kustutada olümpiatuli.

Artikkel üritusest veebruari Põlva Teatajas lk.10





31.01 - 4.02. osalesid KAKUKESED lustiga Pihlapuu taliolümpiamängudel. Ka toas
oli põnevaid sportimise võimalusi: hommikuringis võimlesime muusika saatel,
läbisime, terviserada, viskasime lumepalle ämbrisse, mängisime lumesõda.
07. - 12.02. Tervisenädal. Lapsed said teada, et pisikud elavad pesemata kätel.
Kakukesed harjutasid hoolega käte pesemist. Käisime tervisehoiutöötaja Marje
juures, et vaadata ja uurida, mida selles kabinetis tehakse - saab kaaluda ja
pikkust mõõta. Kakukesed valmistasid terviseampsu. 14.-18.02. Kakukeste
sõbranädal. Sõbrale südamete tegemine. Iga laps sai sõbrapäeval kakukese
šokolaadimedali. Tegime sõbrale terviseampsu ja mängisime kohvikut.
21.-25.02. Eestimaal on sünnipäev. Kakukesed tegid näitusele pildi Eestimaast.
Osalesime Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel õues.    
Tegime rühmas kiluvõileiba ja jõime kamajooki.





TIBUD osalesid Pihlapuu lasteaia II taliolümpiamängude avamisel ja erinevad
spordialad olid lastele jõukohased. Lapsed püüdsid võimelda video "Võimlemine
Evelyniga" järgi. Õpetaja abi Merle näitas enda võidetud medaleid.
2. nädalal tutvustas rühma mänguasi Tibu poissi ja tüdrukut ning mõisteid ees ja
taga. Kuna rühmas on aktuaalne potil käimise harjutamine, siis istusid ka nukud
potile. Kunstis tegid lapsed pintsliga täppe.
3. nädalal tõid lapsed rühma perefotod. Aitäh vanematele fotode eest! Lapsed said
osutada oma pereliikmetele ja/või nimetada neid. Lapsed proovisid katta
paberist südame punase värviga. 
4. nädal oli Eesti riigi sünnipäeva nädal. Lapsed tutvusid Eesti lipu värvidega ja
otsisid toast sinist, musta ja valget värvi asju. Kunstis oli ühistöö "Rukkililled", kus
laste ülesandeks oli pintsli või väikese värvirulliga WC-paberirulli siniseks
värvimine. Lapsed sõid väga hästi kiluvõileibu.





MUUMID alustasid veebruari kuud olümpiamängudega. Tegime tutvust
erinevate talialadega interneti vahendusel ja rääkisime Eesti sportlastest
taliolümpial. Osalesime Pihlapuu II olümpiamängudel. Talialade lõpetuseks
küpsetasid lapsed endale olümpiarõngastega küpsiseid.
07. - 18. veebruarini vestlesime sõpruse teemadel. Arutlesime, kes on hea sõber,
mida koos sõbraga teha, kuidas sõpra rõõmustada, kuidas lahendada tüli jne.
Lugesime erinevaid lugusid sõprusest, kus peategelaseks olid Molli ja Popi.
Lavastasime koos lugu ,,Põldhiire Aksli pood“. Veebruari viimase nädala
pühendasime Eestimaa sünnipäevale. Valmistasime pidupäevaks kiluleibu,
kama, maalisime pilte ja võtsime osa õues toimunud Eestimaa sünnipäeva
pidustusest.





09.02 käisid VANDERSELLID teatris vaatamas etendust „Kunksmoor ja kapten
Trumm”. Lõpule jõudis kuu aega kestnud Vandersellide kabeturniir. Parimad ja
võistlushimulisemad jõudsid mängida 18 mängu. Selgitasime välja 2 tublimat
poissi ja tüdrukut, diplomeid ja medaleid jagus kõikidele osavõtjatele.
Endiehitatud pangast said lapsed kaardi alusel välja võtta raha ja seda kasutada
„Sõbra” kohvikus. Eelnevalt valmistasid lapsed toidud, mida kohvikus osta. Iga
ostuga oli vaja raha üle arvet pidada.
Lapsed võtsid osa 48. Tartu maratoni virtuaalsest suusasõidust Pihlapuu õuealal.
Vabariigi aastapäeva tähistasime rahvamängude ja traditsiooniliste
kiluvõileibade ja kama nautimisega.

Põlva Teatajas (lk.8) ilmus õpetajate Helle ja Pille artikkel "Tere, mis uudist?".





SIPSIKUTE veebruar algas vahva spordinädalaga. Osalesime Jaanika
eestvedamisel toimunud rongkäigul ümber Pihlapuu lasteaia ning terve nädal
võtsid ka Sipsiku rühma lapsed entusiastlikult osa lasteaia 2. olümpiamängudest. 
Teise veebruari nädala pühendasime 112-le. Jutt võõra tädi/onuga kaasa-
minemisest ja vanaema “vitamiinidest” pakkus palju arutelu ja mõtlemisainet.
Isevalmistatud mobiiltelefonidega mängisime/proovisime helistamist numbrile
112 ja õppisime ka haavale plaastripanekut. 
Pääste teemadelt tulime sõbranädalasse. Lapsed leidsid rühmakaaslaste häid
omadusi ning harjutasid koostööoskusi. Toimus Tartu maratoni suusasõit.
Veebruari viimasel nädalal tähistasime Eestimaa 104 sünnipäeva. Rühmas
valmisid kiluleivad ja kama ning kaunid pabernukud rahvariidemustriliste
rõivastega. Õues tegime Pihlapõnnide ning Pihlapiigadega teisipäeval, 22.02,      
 marsimuusika saatel rongkäigu ümber oma lasteaia, millele järgnes
kodumaateemaline kontsert. 
Sipsikud tänavad südamest liikumisõpetaja Jaanikat, muusikaõpetaja Kätlinit,
õppealajuhataja Mari-Liisi, majandusjuhataja Maretit ja kõiki rühmasid, kes aitasid
kaasa peo õnnestumisele ning kaunistasid koridori seinad kaunite piltidega. Suur tänu
Kaupo Kasklale, et olid lastele eeskujuks, ja kandsid marsil auga Eestimaa lippu.





MÕMMID osalesid rõõmuga Pihlapuu olümpial. Rühmas oli siis Pallinädal, kus
kõik tegevused ja mängud olid koos pallidega. Lapsed said ka uudistada, kuidas
valmib suur olümpialipp ja kleepisid samasuguseid rõngaid särgile ning medalile.
Sõbranädalal lükkisime sõbrakeesid, kinkisime ja maiustasime pärast koos
kaaslasega. Imetlesime Sõpruse vikerkaart ja keerutasime kõik koos õhupallidega
tantsu. Otsisime riisi seest üllatusi ja loendasime neid kokku.
Tänu Marteni vanematele on meil nüüd uus klotsikeskus, kus valmivad juba päris
uhked kodud, kus Eesti lipp ka lehvimas. Sa oled kallis mulle, sõbrake ja Eestimaa!

22.02 tähistasime Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva.





1. Veebruari alguses võtsid LOTTE rühma lapsed rõõmsalt osa Pihlapuu
Taliolümpiamängudest, kus lapsed said võistelda, enda rühmaga üheskoos,
erinevatel võistlustel. Suured tänud õpetajatele (Jaanikale ja Triinule) väga vinge
nädala eest.
2. Veebruari alguses alustas Lotte rühm Seikluste laeka "Vee joomise"
projektiga. Iga nädal käisid lastel külas känguru Kängu ning tema sõbrad, kes
rääkisid vee joomise vajalikkusest ja tegid igasuguseid vahvaid tegevusi. Kõige
rohkem meeldis lastele oma isiklike veetopside kaunistamine, mida nad
igapäevaselt rühmas kasutavad. 
"Täname lapsevanemaid koostöö eest "Seikluste laeka" ülesannete täitmisel".
3. Sõbrapäeva tähistasid lapsed enda tehtud maitsva küpsisetordiga ja
sõpradele meisterdati ilusaid sõbrapäeva kaarte.
4.  Vabariigi aastapäeva tähistasid lapsed üheskoos kogu lasteaiaperega ilusal
aktusel. Lotte lastel oli ka rühmas pidulik hommik. Üheskoos küpsetati
"riigipirukat" ning valmistati maitsvaid kiluvõileibu. Magustoiduks nautisid
lapsed isetehtud trühvleid. 
5.  Veebruari lõpus võtsid Lotte lapsed suusatades osa 48.Tartu Maratoni
lastesõidust (täname õpetaja Jaanikat).





Veebruarikuus oli POKUDE läbivaks tegevuseks Seikluste Laeka kolmas osa VEE
JOOMINE. Lapsed täitsid rühmas ja kodus vee joomise lehte. Selgus, et päevas
joob laps keskmiselt 3,5 topsi vett. Rääkisime vee kasulikkusest organismile ja
tegime katse - mul on janu, mille abil said lapsed aru, kui vajalik vesi meile on. 
Märksõnadeks olid veebruaris veel tervis, meie tunded, sõprus ja kodu.
Arutlesime, kuidas ennast tunned, kui oled rõõmus, kurb, solvunud, vihane,
õnnelik, üllatunud. Lavastasime lugusid ja selgitasime, kuidas nendes
olukordades on õige käituda. Muinasjutt siilist ja metsanotsust õpetas üksteisest
hoolima, abi pakkuma ja teise murele kaasa elama. Kodumaa sünnipäevaks
joonistasime oma kodust pildi ning juurde jutustasime loo "Mida näen oma
koduaknast?".
 
Suur, suur AITÄH MELISSA emale TRIINULE, kes tõi meile savi, ja KAURO KALLE emale-
isale, JAANIKALE ja KAUPOLE, kes varustasid meid terviseampsuga.





Veebruari esimesel nädalal said KIISUD võistelda erinevatel talispordialadel ning
vaadata ja kaasa elada teistele võistlejatele. Oli väga põnev ja lõbus nädal.
Teisel nädalal õppisid väikesed Kiisud inimese kehaosasid. Võrdlesime poiste ja
tüdrukute välimust ning ladusime ka ise paberist poisi ja tüdruku. 
Sõbranädalal vestlesime sõpradest ja sõprusest. Maalisime uhked südamed ja
mängisime sõpradega erinevaid mänge.
Veebruari viimasel nädalal tähistasime Eestimaa sünnipäeva. Uurisime ja
liimisime Eesti lippu, valmistasime kiluvõileibu ja segasime kokku kamajoogi. 
22.02 tähistasime õues laulude ja tantsudega Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Suur aitäh Mari-Liisi emale rühma toodud ehitusklotside eest. 

Sipsiku, Vanderselli, Lotte ja
Muumi (5-6a) - kokku 66 last -

osalesid suusatades 
48. Tartu Maratoni virtuaalsõidul.





EI SÕPRUS KAO KUI AASTAAJAD,
ON SÕBER SEAL, KUI TEDA VAJAD.
HEA SÕPRUS MIDAGI EI KÜSI,
TA LIHTSALT ON JA LIHTSALT PÜSIB.
EESTI ON ME KODUMAA,
SIIN ON ILUS ELADA,
SAJA NELJA AASTASEKS TA SAI,
TEEME TALLE PIKA PAI.
                               PIPI  RÜHM


