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1.septembril oli õppeaasta alguse õuepidu

9.septembril külastas lasteaeda endine haridusminister Liina Kersna 

8.septembril osalesid Kiisu, Lotte, Muumi, Mõmmi, Pipi, Poku ja Sipsiku rühma lapsed,
juhtkond ja tugispetsialistid raamatukogude aasta raames välja kuulutatud Lugemistunnis.

25.augustil toimus Kanepi gümnaasiumis
traditsiooniline Põlvamaa õpetajate

augustifoorum, kus tunnustati maakonna
aasta haridustöötajaid. Põlvamaa aasta

lasteaiaõpetaja on Põlva Lasteaed
Pihlapuu õpetaja Pille Kaarsalu.

Foto: Sander Silm

15.septembril matkasid töötajad rmk Peri lõkkeplatsile



Nii suured kui ka väikesed KIISUD
armastavad kokata.

Valmistasime koos maitsva
õunakoogi ja magusad muffinid. 

Kiisud tegid tutvust Quobo teoga.
27.septembril oli rühma

lastevanemate koosolek.



September oli MÕMMI rühmal
sisseelamise kuu -  aga see eest

tegus. Käisime Pipidega
Intsikurmus, valmistasime võileibu,
mängisime Kesk tn mänguväljakul,

käisime jooksupäeval, nautisime
spordi nädalat. Meeskonnapäeval
käisime ka sügisastreid vaatlemas

ja Kanepi lilleaiandis. On olnud
tegus ja lõbus september! Lisaks
oleme saanud suud magusaks ka

puuvilja ja köögivilja nädalal.
29.septembril oli rühma

lastevanemate koosolek.



KAKUKESED kohanesid uue rühmaga.
 Avastasime sügisvärve ja vilju. 

Küpsetasime marjakooki.
Osalesime õppeaasta alguse peol õunaaias ja
 koostöörühmade Lotte - Muumi korraldatud

sügise sünnipäeva peol.
Liikusime Pihlapõnnide sügisesel

liikumisnädalal.
27.septembril oli Kakukese rühma koosolek.

Perepäeval lasteaia õuealal istutasid ka
Kakukese pered puid ja osalesid

õuetegevustes, mängudes.



MUUMID alustasid õppeaastat suveseikluste meenutustega. 
Iga laps tutvustas (vanema poolt saadetud pildi toel) ühte
meeldejäävamat päeva suvest. Jätkasime sügisandidega.

Ergastasime oma meeli kõikvõimalike puu- ja köögiviljadega.
Osalesime maailmakoristuspäeval ja korjasime prügi lasteaia

kõrvalt metsast. Tähistasime sügise sünnipäeva ja võtsime osa
lõbusatest mängudest. Tegime ka kõvasti sporti. Osalesime

spordinädalal ja Põlva Linna jooksupäeval. 
Aitäh Jaanikale taaskord väga vahvate mängude eest!
26.septembril toimus rühma lastevanemate koosolek. 

Täname Miina Viktoria ema toredate raamatute ja 
lauamängude ning Berta isa rühmale toodud paberi eest!  



SIPSIKUD tutvusid uute rühmakaaslaste ja õpetajatega.
Liiklusnädalal tegime tänaval õppekäike, tutvusime ohutu liiklemise

põhimõtete ning liiklusmärkidega. Rühma vanemad lapsed külastasid
Põlva politseijaoskonda. Maailmakoristuspäeval koristasime Põlva

Haigla lähedal asuvat parki. Puuviljanädalal küpsetasime õunakringlit.
Köögiviljade nädalal tutvusid lapsed Tipi ja Täpiga ning said teadmisi

köögiviljadest ning sedagi, et ka muti abil on võimalik suur porgand
maa seest välja saada. Osalesime sügise sünnipäevapeol ja lustisime

Poku rühma lastega. Valmistasime isuäratavalt kauni liivatordi.
Spordinädalal said lapsed iga päev mängida ja võistelda erinevatel
spordialadel. Aitäh Jaanikale ja tema abilistele! Vanemad sipsikud

osalesid linnastaadionil Põlva laste jooksupäeval. 
20.septembril toimus lastevanemate koosolek.  



12.-23.september osalesid Pihlapuu lasteaia 8 rühma Maailmakoristuspäeva ehk World
Cleanup Day raames prügi korjamise talgutel. Korjasime üles kõik pudelikorgid,

kommipaberid ja pakendid. Kõik need asjad, mille asukoht on prügikastis, kuid mis on
jõudnud linnaruumi, põõsa alla, veekogu äärde või metsa. Hajusalt paikneva väikeprügi

ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust: koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri
prügihunnikuid metsas. Väike prügi, mis kord juba loodusesse satub, ei jõua tõenäoliselt

kunagi nõuetekohasesse käitlusesse: see jääb loodusesse aastakümneteks või jõuab mõne
linnu/looma toidulauale ning siseneb seeläbi toiduahelasse mikroplastina.

23.septembril pidasime Lotte ja Muumi rühma
eestvedamisel Sügise sünnipäevapidu - tantsisime

ja trallisime, mängisime sportlikke mänge ning
meisterdasime liivast sünnipäevatorte. 



POKUD alustasid uut õppeaastat teemal ,,Lasteaias on maruvahva!’’ Arutlesime, kuidas möödus
suvi ja mida põnevat tegid, nägid. Valmisid vahvad joonistused ja loovjutud. Jätkasime

loendamist nii ühte-, kui teistpidi. Alustasime pikaajalist projekti ,,Pihlakas’’. Valisime välja ühe
pihlaka, mida käime iga kuu vaatamas, pildistamas, joonistamas ja arutleme, mis on muutunud.

Õppisime selgeks puuosad ja lükkisime pihlamarjadest keed. Teemal ,,Sügishaldjas tegutseb
lilleaias’’ kuulasime muinasjutte, õppisime selgeks lille osad, vaatlesime ja uurisime erinevaid

sügislilli (aster, kukehari, saialill, päevalill, gladiool). Õppisime moodustama paare, alustasime
häälikute kuulmisega häälikute reas ja õige kirjutamisviisi kinnistamisega. Jõudsime koristada

ka maailma ja osalesime maailmakoristuspäeval. Laste sõnavara rikastamiseks ja
esinemisjulguse toetamiseks sai laste lemmikmänguks ,,Alias’’. Oskame selgitada pildil olevat

objekti ja selle funktsiooni. Kuu võtsime kokku spordinädala ja teemaga ,,Värvilised sügisannid’’.
Lapsed tõid kodudest erinevaid puu- ja köögivilju. Ühistööna valmis fruktodisainina

Sügishaldjas. Mängisime mänge, mis aitasid lastel kinnistada, kus erinevad saadused kasvavad
(puu otsas, maa all, peenra peal). 20.sept oli lastevanemate koosolek.



VANDERSELLID said üksteisega tuttavaks !
9.septembril nautis Võrukeelset hommikuringi endine
haridusminister Liina Kersna.
Kolmapäevased metsaskäigud aitavad väikestel
Vandersellidel loodusega sõbraks saada.
21.septembril meisterdasime lõbusaid võileibu.
Maailmakoristuspäeval korjasime prügi lasteaia ümbrusest.
22.septembril oli rühma lastevanemate koosolek.



LOTTED osalesid maailmakoristuspäeval, kus said
puhtaks tehtud nii mõnedki põõsa alused ja teeperved.
Mõnusaks kosutuseks meisterdasid lapsed endale ka
maitsvad võileivad koristusretkele kaasa. Õppisime
õpetaja Liisi juhendamisel marmelaadi valmistama

(õunamahlast ja ise tehtud pihlaka püreest). Kuna Lotted
armastavad enda sõpru, siis said ka Muumi rühma lapsed

marmelaadi maitsta. 23.septembril tähistasime koos
lasteaiaperega Sügise sünnipäeva. Õunaaias oli vinge pidu
tantsu ja tralliga ning hiljem said lapsed keskustes ka oma

osavust proovile panna. Spordinädalal võtsime osa
kõiksugu huvitavatest tegevustest, kaasa arvatud

jooksupäevast linnastaadionil. 30.septembril toimus
perepäev, kus ka Lotte lapsed koos vanematega erinevaid

tegevusi nautisid ja söögisaalis maitsvat suppi sõid. 



2.septembril osalesid TIBUD õppeaasta alguse
pannkoogipeol. Lapsed õppisid  luuletust "Suss-suss

õunauss", ajasid nööriga ussi õuna sisse ja välja, tegid
templiga õunu. Käisime linna peal jalutamas ja

sügisvärve otsimas. Lapsevanemad aitasid fruktodisaini
teha. Suur aitäh neile! 23.septembril oli Sügise sünnipäev.

Käisime erinevates keskustes tegevusi tegemas
koostöömeeskonna rühma Vanderselliga. Lastele
meeldis pallikesi kärusse panna, õunu mäest alla

veeretada, erinevaid looduslikke materjale (käbid, kivid,
kastanimunad) rätikute peale rühmitada. 26.septembril

oli lastevanemate koosolek. 



14.septembril, ilusal päikselisel septembrikuu hommikul,
külastasime PIPI rühma lastega Põlva linna turgu. Mõte
tuli seoses meie nädala teemaga „Pipid armastavad puu-
ja köögivilju“. Turumüüjad, tädid ja onud, näitasid lastele

lahkelt oma kaupa ning täitsid meie korvid hea ja
paremaga. 21.septembril käisime koos Mõmmidega

Intsikurmus matkal. Mängisime lõbusaid liikumismänge ja
sõime omatehtud võileibu. Jooksupäeval Põlva linna

staadionil käisime esimest korda ja saime ka kaks medalit
4 aastaste laste vanuserühmas (Laureen I koha ja Herman

III koha). Meie rühmal on väike sügise projekt "Pipid ja
pihlapuud". Otsime, märkame jalutuskäikudel Põlva linnas

pihlapuid ning teeme iga puu juures oma rühmaga foto. 



30.septembril oli Pihlapuus sügisene Perepäev. Lastevanemate koosolekutel olime
rääkinud, et seoses Eesti Looduse poolt välja kuulutatud pihlaka aastaga, planeerime

mänguväljakule kaitseks tuule ja päikese eest istutada puid. Päev algas meie jaoks
üllatusega - kohale jõudis kauaoodatud Kiisu rühma varikatus! Rõõmsas tujus tõime

Kanepi aiandist  mullakotid ja võtsime vastu Järvselja puukoolist saabunud istikud. Ka
õhtul olid varuks oma üllatused - vihmasadu. Kuna lapsed on harjunud iga ilmaga õues

käima, trotsisid ka emad-isad vapralt sadu ja meie puukesed said nende kaasabil
istutatud ning toestatud (igal rühmal 2-3 istikut). Nautisime lustlikult õpetajate poolt

pakutud tegevuskeskusi, osavus- ja laulumänge. Ning enne koju minekut ootas
söögisaalis kõiki talgulisi kosutav kõhutäis. Aitäh, et tulite, ja selle õhtu meiega veetsite!

29.septembril osalesid Sipsiku, Pipi, Lotte, Mõmmi, Poku ja Muumi rühma lapsed 
72.Põlva linna laste jooksupäeval 

23.-30.septembril oli pihlapõnnide sügisene liikumisnädal. Õpetaja Triin koostas peredele
looduses liikumiseks Bingo ja õpetaja Jaanika valmistas ette tegevuskeskused õunaaias.


