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Maailmakuulus Teddy nimeline kaisukaru tähistas 28.okt oma 120.sünnipäeva. Sel
puhul oli  lasteaia koridoris ja Mõmmi rühmas kaisukarude näitus.  Mõmmid otsisid üles

ja loendasid ära kõik oma rühma kaisukarud. Lapsed tõid neid veel kodudest juurde.
Uurisid,  võrdlesid ja mõtlesid neile nimesid.  Ühel hommikul tervitasid karud hommikul

lasteaeda tulnud lapsi aknalaual.  Mõmmid said teada, kui palju teistes rühmades
kaisukarusid on. Kuulati „Pruuni paberi karu lugu“.  Lapsed hellitasid oma karusid,

söötsid neid ja võtsid oma mängudesse. Õppisid neid maalima ja tegid lõigatud
ribadest kaisukarule teki.  Sünnipäeva laua karule katsid korrapidajad ja küpsetatud

muffinite sisse peideti karukestele rosinaid ja kommitükke. Karu kodusse koguti kasti
karuraamatuid.  Lauldi „Karumõmmi unelaulu“ ja hüpati karujenkat. Karud said kingiks

suure meepoti.  Hinge jäi  nii  soe ja pehme tunne.

AVASTAMIS- JA
LOOMISRÕÕM SÜGISE

VÄRVIDEST ...



Koos Puupõnniga oli vahva seenetrall. Rühmas vaatlesime-
uurisime sambla sisse peidetud seenepoisse ja leidsime neid ka
õues puude alt. Lapsed käisid perega otsimas sügise värve oma

kodukohas või kaugemal. Rühma laekus palju erinevaid ja
põnevaid pilte. Vaatasime neid koos ja lapsed said pildil olevat
kommenteerida. Voolisime nii seeni, kui sügispuid. Õunakoogi
küpsetamisel õppisime õunu tükeldama ja koogile asetama.

Kleepetööna valmisid kodumajad ja joonistasime pereliikmeid.
Saime teada, millised koduloomad peredes elavad. Vaatlesime
koos jälle kodudest postitatud pilte ja kuulasime huviga laste

emotsionaalseid jutukesi oma sõpradest. Õppisime läbi mängu,
kuidas koduloomade eest hoolitseda. Koos Poku rühmaga

käisime matkarajal seiklemas. 

MÕMMI



Meil käisid külalised Maarja külast (õpivad Räpina Aianduskoolis abiaednikuks).  Nad
osalesid hommikuringis,  tutvustasid ennast ja kuulasid meie tegemistest.  Koos käisime

liikumise- ja muusikategevuses. Aitäh, kingitud potili l lede eest! Lubame neid hoida hästi.
Alustasime programmeerimise õppimisega Lego WeDo2-ga. Lapsed ehitasid Milo ja

programmeerisid l i ikuma. Käisime Põlva Kultuurikeskuses vaatamas etendust „Kes on
punamütsike?“ Lapsevanemad saatsid pilte sügisvärvidest,  mida lapsed ise pildistasid.  

E- raamatuke sellest on veel valmimisel.  Aitäh, Muumiperele,  teie pihlamarja-õunamoos oli
väga maitsev. Kuu viimasel päeval tähistasime rühmas Halloweeni.  Rääkisime selle ajaloost
ja kaunistasime rühmatoa. Kandsime kostüüme ja tantsisime ning laulsime. Küpsetasime ise
pirukaid ja sõime sõrmeküpsiseid,  millega kostitas meid Morgani ema, Maarja-Liis.  Pirukad

olid ka imehead. Aitäh lapsevanematele piltide,  kostüümid, raamatute ja „Pulksonite“ eest !
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Õppisime tundma erinevaid aedvilju -  vaatlesime,
uurisime värvusi ja sorteerisime, tegime

templitrükki ja voolisime. Saime teada, kus on
siil ikese kodu. Avastasime sügisvärve, erinevaid

lõhnu, kuulasime loomade ja l indude hääli  ning
imekotikesest kostvaid helisid.  

19.okt oli  Kakukeste ja Kiisude ühine mängupäev
„Sügisvärvid“.  Käisime lehtedes sahistamas. Lapsed

otsisid lehtede seest sii l i  ja seeni.  Veeretasime
torust kastanimune, langevarjuga lennutasime

puulehti ,  veeretasime Kakukest.  Mänguhommiku
lõpetuseks maiustasime õunte ja küpsistega. KAKUKE



Küpsetasime leivakakku ja hullasime koos Kakukese rühmaga sügislehtedes.

KIISU



Oktoober algas leivanädalaga - tegime ise võid ja degusteerisime kodust kaasa võetud
lemmikleibu.  Saime ka varbad vette,  sest alustasime ujumisega. Kunstitegevuses valmisid

soolatainast voolitud leivapätsid.  Tutvusime tammepuuga ja kujundasime värvilistest
lehtedest vahvad tegelased, millest iga laps tahvelarvutiga pildi  tegi.  Uurisime erinevaid

mürgi- ja söögiseeni.  Lapsed said kodudes uurida ühe seene kohta ning rühmas teistele
rääkida. Vaatlesime ilma ja märkisime sobilikud tunnused ilmapilvele.  18.okt toimus

peredega matk Valgesoosse. Läbisime matkaraja,  mängisime Pokupõnni bingot ja
maitsesime head ja paremat. 21.okt kutsusime Sipsikud ja Mõmmid Laari RMK matkarajale,
kus kohtusime hundi,  i lvese ja karuga. Rühmas lavastasime lavastust , ,Kukk ja kana’ ’ .  31.okt

kutsusime külla Sipsikud ja pidasime maha vahva Halloweeni peo! Palju õnne tublidele
jooksjatele -  LUKAS ja KERT! Tuhat tänu ITA emale ja isale imeilusa pihlapuu eest!
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Oktoobri alguses käisid Pihlapuu Lasteaia ja Muumi rühmaga tutvumas Maarja küla noored.
Muumi nooremad lapsed alustasid ujumise tundidega. Jätkasime sügisvärvide otsimisega

loodusest.  Käisime metsas,  täitsime erinevaid ülesandeid,  meisterdasime pulkadest nukke,
keetsime pihlaka-õunamoosi,  mida jagasime sõpradega. Käisime koos peredega Valgesoo
rabas matkal ja piknikul.  Muumi rühm tunneb uhkust,  et meil  olid taaskord rühmas tublid

jooksjad, kes tõid Pihlapuu lasteaeda kolm medalit -  KREETE, KADILI,  STEFANI. Aitäh
Berta emale video monteerimise ja Kennethi isale joonistuspaberite eest.  

MUUMI



5.okt tähistasime lõbusalt õpetajate päeva, lapsed
valmistasid kokanduses tikuvõileibu ja pulgakooke ning

tantsisime kõik koos,  väikesed ja suured Pipid.  12.okt
käisime (lapsed, emad-isad, õed-vennad) sügisesel matkal
Valgesoo rabas ja vaatetornis ning lõpetasime vahva õhtu
piknikuga. Seoses metsloomade nädalaga mängisid lapsed

üksteisele lavastusmängu "Kolm karu" ja "Seitse kitsetalle."
Oktoober lõppes vahva Halloweeniga - käisime Lottedel

külas ja hiljem rühmas said lapsed mängida oma
kostüümides ning nõiakübarates.

PIPI



Arutasime, mida kakukese küpsetamiseks on tarvis,  vaatlesime erinevaid  köögiriistu
ja mõtlesime, mida nendega teha saab.  Omavalmistatud  õuna-pihlaka kakukesed 

 maitsesid imehästi.  Koostöömeeskonnapäeval Tibudega aitasid lapsed õunapuuaias
siil iemal lehti pessa koguda ja niimoodi saatsime sii l ikesed talveunne. Peale seda

saime hullata sügislehtedes. 21.okt oli  meil  külas Evely Haug Võru Instituudist.  Koos
keelepesä tsirguga tutvustasid nad võrukeelset lugu  „Säidse väikut eelevanti“ 

Üleskutsele saata toredaid ja värvikaid sügispilte,  vastasid  paljud  lapsevanemad.
Vaatasime ja jutustasime nende põhjal  mitmeid kordi.  Pildid andsid lastele julgust

vestlust arendada. Suur,  suur tänu!

VANDERSELL



Leivanädalal kuulasime "Kakukese" muinasjuttu ja vaatasime lavastust,  kunstis tegime
templitrüki ja plastil i iniga kakukesi,  laulsime laulu "Veere kakku".  Järgmisel nädalal
rääkisime tomatist,  kurgist,  paprikast.  Tegime templitrükiga tomateid ja voolisime

kurke. Lauamänguks mängisime "Kus kasvab tomat.. .?" Tibu uudistas sii l iga lehtedes.
Kuulasime luuletust "Aias kõnnib sügistuul" ,  sorteerisime lehti värvi järgi.  19.okt oli

koostöömeeskonna päev Vanderselli  rühmaga. Tegime rühmas kartulist ja tikkudest sii l i .
Koos Vanderselli  rühma lastega tegime lehtedest sii l i le pesa ja panime sii l id talveunne.

25.-28.okt olid vähesed Tibu rühma lapsed Kakukese rühmas. 

TIBU



SIPSIK
Leivanädalal uurisime erinevaid viljapäid.  Saime teada, kuidas vilja

kasvatatakse nüüd ja kuidas seda vanasti tehti.  Voolisime
soolataignast kringleid.  Sügis on lindude rändeaeg. Uurisime, miks

linnud ära lendavad ja saime selgeks,  kes on rändlinnud.
Kunstitegevuses valmis vahva kureparv. Metsanädalal tutvusime
erinevate puudega, nende tüvede mustritega ning puu lehtedega.

Uurisime, mis kasvab metsas ja meisterdasime looduslikust materjalist.
Sügismatka - Kiidjärvel asuval Laari matkarajal -  võtsime ette koos

Poku ja Mõmmi rühma lastega. Halloweeni tähistasime Poku rühmas.
Vaatasime koos filmi,  tantsisime ja maiustasime.



3.-7.oktoober tähistasime leivanädalat.

6.okt nautisime teatrietendust Kapsamamma võluaed.

5.okt käisid meil  külalised – Räpina Aianduskooli  Maarja küla õpperühma II
kursuse abiaednikud koos tugiisikute- ja juhendajatega. Lotte ja Muumi rühmad

võtsid külalised sõbralikult vastu,  mängiti  tutvumis- ja nimemänge, võrreldi
ning loendati erinevaid puulehti.  Seejärel l i iguti koos muusika- ja

li ikumisõpetaja juhendatud tegevustesse. Elevust pakkusid rütmi lugemine ja
pill imäng marakatega ning poisid arvasid,  et neil  võiks iga nädal olla nii  äge

korvpallitrenn. Koostööhommik lõppes emotsionaalse tagasiside ringiga
eripedagoogi juures.  Pihlapuu õpetajad said kingiks noorte enda kasvatatud

potili l led ja lapsed jäävad ootama järgmist kohtumist.

72.Põlva linna jooksupäeva tulemused. Oma vanuseklassis saavutasid: 
1.koha - Laureen Silgu, Stefani Taal, Kreete Kiilo ja Rasmus Aljas
2. koha - Kristo Tigas, Kert Kaskla ja Oskar Luhamaa
3. koha - Kadili Kapp, Herman Järvela ja Lukas Liiskmann


