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Sõitsime linnaliini bussiga raudteejaama rongi
tervitama. Mõnele lapsele oli see sõit esimene
bussisõit. 
      Esinesime esimest korda UMAL PIDOL  publiku
ees võrukeelsete salmikestega. Võrukeelne raamat
„Tsillokõsõn majan“ andis häid soove, kuidas
üheskoos väikeses ruumis läbi saada. Raamatuga käis
kaasas ka tränikast, mille sisust said lapsed
fantaasial lennata lasta ja endale uued  loomad välja
mõelda.
      Uudne ja põnev kogemus oli hakklihamasinaga
„Kirju koera“ koogi jaoks küpsiseid purustada. 
   Täname vanemaid, kes saatsid pilte isade
töövahenditest või nende hobidest! Neid arvutist
vaadates oli lastel  lihtne isade töödest teistele
jutustada.
     Lapsed said mängunädalal kaasa võtta mängu
kiisud, teha nendele sallidest ja rättidest pesa ja
ehitada puuri. 

VANDERSELL



POKU
1.nov käisime õppekäigul Põlva linna kalmistul,
rääkisime hingedeajast ja -päevast. Lapsed mõistsid, et
loodus hakkab minema talveunne nagu siilid ja karud.
   Isadele valmisid vahvad kingitused ja 10. nov
kutsusime nad endale rühma. Lapsed esitasid lavastuse
,,Kukk ja kana’’, laulsid ja laste jutustuste põhjal pidid
isad ära arvama, kellest õpetajad räägivad. Isad ja
lapsed joonistasid üksteisest portreesid ning õhtu
lõppes pitsa ja küüslauguleibade söömisega.
    Lastega sai sõbraks politseilõvi Leo. Rääkisime
liiklusest ja turvalisest liiklemisest. 15. nov toimus
õppekäik Põlva Politseijaoskonda. Lastele tutvustati
politseinike igapäevast varustust, maja ja autosid.
Aitäh Veronika Kadastik ja Anne Lihtmaa!
        Kadrinädalal uurisime, kuidas elati vanasti, millised
olid tööriistad, toidunõud, riided. Tutvusime
kadripäevaga seotud kommete ja tegevustega. 
     Viimasel nädalal käisime metsas, et uurida metsas
elavaid loomi, nende elu tingimusi ja toidulauda.
Otsisime loomadele rahvapäraseid nimetusi. Nägime
kohta, kus nad olid maganud ja sõrgadega kraapides
toitu otsinud.



Alustasime VÕRO KEELE nädalaga. 
Hommikuringis kuulasime CD-lt lugu “Lätsi siidile“
ja mängitust „Kukupätsi“.
  Tegime issidele kingituseks kikilipsud.
Kakukesed osalesid Pihlapuu „Uma Pidol“.
     Uurisime novembrikuu ilmastikunähtusi ja
matkisime tuule puhumist ning vihmasadu.
Avastasime, et öösel paistab kuu. Märkasime ja
kirjeldasime ööle ja päevale iseloomulikku - pime,
valge, kuu, päike.
  Karukeste nädalal uurisime erinevaid
riideesemeid, mida karukestele selga panna. Kui
karuke oli haige, siis koos metsaelanikega
keetsime karule teed ja ehitasime koopa, mis oli
seest pehme ja soe. 

KAKUKE



Novembri alguses kordasime siili teemat. Lapsed
kuulasid lugu siilipoiss Kaarelist, vaatasid videot
siilide kõndimisest ja häälitsemisest.
     Järgneval nädalal rääkisid lapsed piltide järgi,
mis tööriistad isadel kodus on. Oli ka võrukeele
nädal, mil lastega proovisime võrukeelset luuletust
"Tii-tii-tigane" ja "Kukupäts" lugeda.
     11.nov käis Vandersellide rühma õpetaja Pille
Kaarsalu meile võrukeelseid näpumäge õpetamas.
16.nov. oli saalis Uma Pido, kus kuulasime lugu
"Jänes ei taha olla lõvi".
       Veel said lapsed proovida nukule kindaid kätte
ja sokke jalga panna, värvida kombekat.
      Kuu ja päikese nädalal said lapsed kuulda lugu
"Jänkujuss ja kuukiir" ning "Pardipoeg ja
päikesetõus", pehmet paberit kortsutada ja pärast
päikesekiirteks liimida. Oleme jälginud ilma. Lapsed
said panna tangaineid pudelisse ja teha vihmapilli.

TIBU



Okt lõpus saatsime 9 lapse maalitud "Kaisukaru portreed" ajakirja
"Täheke" korraldatud joonistusvõistlusele ning saime eripreemia -
kogu rühmale "Tähekese" aastatellimuse ja muinasjuturaamatu "Ilus
karuema". Aitäh juhendaja Liivile! 
      Käisime kuu alguses, hingedepäeval, surnuaias ning külastasime ka
kirikut. Nautisime vaikuses küünlavalgeid hetki. Teisel nädalal käis
meil külas Vanderselli rühma Pille ja rääkis võru keelset muinasjuttu.
Koos temaga saime teha igasugustest asjadest enda looma. Mõned
päevad hiljem kutsus Pille meid ka saali võru keelset Põrsas Peppa
multikat vaatama. Ja juba oligi aeg meie toredatele isadele
pühenduda. Koduseks ülesandeks said Mõmmi rühma lapsed koos
isadega teha pilt isast ja tema töökohast. Vaatasime neid koos ja
lapsed said pildil olevat kommenteerida. Piltide järgi joonistasime ka
oma isa. Tänu toredale isadepäeva nädalale saime hoo sisse ametite
nädalale. Käisime Pihlapuu majas ringi ning avastasime, kes mida
teeb. Tegime ka ringreisi Põlva rongijaama. Sõitsime bussiga ning
vaatasime mida bussijuht teeb ning haarasime Tillu kohvikust kaasa
mõned soojad kaneelirullid. Vaatlesime kuidas klienditeenindaja neid
ilusti kotti paneb. Lisaks erilisele bussisõidule oli terve tänav pehmet
ja valget lund täis ja sellest ajast peale oleme kõige paremad
kelgutajad. Armastame käia iga päev kelgutamas. Lumega saabusid
ka meie rühma väikesed punased tegelased ... huvitav küll kes? Suure
lumega on aga rühma mõmmid väga uniseks jäänud. Tegime üheskoos
mõmmidele koopa, kus kevadeni uinuda. Novembrikuu lõpetas
keskväljakul käimine - võtsime osa raamatukogu jutuhommikust.

MÕMMI



Võrukeele nädala raames saime selgeks mõned
võrukeelsed sõnad ja oli vahva neid kasutada.
Rühmas rääkisime ametitest ja otsisime netist,
kuidas isade ametid kõlavad võrukeeles, see tegi
palju nalja. Vanderselli õpetaja käis rühmas juttu
jutustamas ja tõi kaasa põneva tränikasti. Aitäh,
Vandersellid nii huvitava hommiku eest! Osalesime
saalis „Uma peol“, mis lastele meeldis väga.
Maalisime pilte lõvi jahile minekust, need
kaunistavad koridori seina. 
    Küpsetasime isadele kingituseks „Ubina kuklit“ ja
kirjutasime jutukese.
   Kadrisandis käisime sel korral Põlva Hooldekodus,
kus meid oodati. Lapsed soovisid eakatele
inimestele häid kadrisoove, laulsid ja tantsisid.
       Kuu lõppes esmaabi õppimisega. Rühmas käis
Punase Risti koolitaja Kaire. Lapsed kuulasid
hoolega ja sai proovida nii plaastri panemist, kui jala
sidumist. Iga laps sai kaasa ka väikse kingituse.
Aitäh!

LOTTE



Novembri kuud alustasime hingedepäevaga ja
käisime  Põlva surnuaial lähetaste haual küünlaid
süütamas. Võtsime osa Vandersellide poolt
korraldatud võru keele nädala tegevustest. Lapsed
kuulasid huviga õpetaja Pille jutustust ja
meisterdasid tränakasti vahenditest vahvaid loomi.
Jõudsime ka Põlva Kultuurikeskusesse vaatama
etendust SIIS KUI LEIB MAGUSAKS MUUTUB. 
     Väga vahva oli õppekäik Põlva Politseijaoskonda,
kus meid võttis vastu Robini ema ja tutvustas
politseiniku tööd ja töövahendeid. Jätkasime
erinevate ametite lainel. Kreete ema tuli meile külla
ja näitas, mida peab tegema meditsiiniõde oma
igapäevases töös. Külas käis ka Punase Risti
esindaja Kaire, kes õpetas lastele programmi VÄIKE
PÄÄSTJA raames erinevaid esmaabivõtteid. Oleme
nüüd kõik palju targemad! 
     Aitäh Kreete emale, Robini emale, et olite lahkelt
valmis oma ameteid tutvustama. Suur tänu Roberti
emale värviraamatute ja Niklase emale vajalike
töövahendite toomise eest.  

MUUMI



SIPSIK
Võro keele nädalal käis meil külas Vandersellide õpetaja Helle, kes tutvustas võro keelset raamatut
„Tsillokõsõn majan“. Õpetaja Hellel oli kaasas tränikast, mille sisust valmisid vahvad meisterdused.
      Isadepäeva tähistasime perepeoga lasteaia saalis. Päeval küpsetasime lastega õunakooki ja muffineid
ning lapsed valmistasid õhtuseks peoks maitsvaid võileibu. Suur Sipsikute pere veetis mõnusa õhtu ühise pika
laua taga. Aitäh muusikaõpetaja Kätlinile meiega lustimast.
     Kadripäeval käisime Poku rühmas kadri-santideks. Mängisime koos ringmänge, laulsime ja püüdsime
mõistatustele vastuseid leida.  
      Advendiaja tähistamiseks tuli meile külla Christiini ema Gerli, kellega koos küpsetasime piparkooke ja
meisterdasime piparkoogimaja. Aitäh Gerlile magusa hommiku eest. 



PIPI
Meie lapsed osalevad juba teist aastat
Kiusamisest vabaks programmis "Seda, keda
puudutatakse, ei kiusata" ja igal neljapäeval
teevad lapsed üksteisele seljale masaazi.
(Hiirekese Betti lugude järgi).
    Võru keele nädalal jutustas Vanderselli
rühma õpetaja Helle lastele toredat
muinasjuttu ja tänu tema toodud põnevale
mängule on meil nüüd oma Segasumma Suvila
Kila-Kola kasti mäng (Aitäh vanematele).
      23.nov saime uudistada päris kiirabiautot
tänu Devoni isale, suur tänu!
    28.nov käisime koos Mõmmidega Põlva
keskväljakul jutuhommikul kuulamas Karu
muinasjuttu.
       30.nov oli meie rühmal esimene kogemus
külastada Põlva hooldekodu. Lapsed laulsid,
tantsisid ja kaunistasid jõulupuud. Vastu võeti
meid väga soojalt ja rõõm ning sära silmades
oli vastastikune. Aitäh muusikaõpetaja
Kätlinile!



Isadepäeva tähistasid Kiisud vahva orienteerumisega
ümber lasteaia. Isad koos lastega otsisid pimedas
taskulampidega peidetud helkureid. Kui helkurid
leitud, siis kinkisid lapsed isadele isetehtud kaardi ja
purgi issi õnneampsu. 

KIISU

7.-11. nov tähistamise ülemajaliselt VÕRU
KEELE NÄDALAT ja 16.nov toimus UMA
PIDO. Õpetajatele käis oma tegevusi
tutvustamas JAN RAHMAN ja Pihlapuu
galeriis avati EPP MARGNA maalide näitus.

17.nov nautisime etendust 
"Muinasjutt kuldsest kalakesest" ja 
24.nov  "Nagu linnuke oksa peal".

15.nov käisid Pihlapiigad LATERNAMATKAL.

28.nov toimus Hoolekogu koosolek.


