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Jõulukuu möödus jõulumeeleolus. Kaunistasime koos
lastega rühma ja kuuske. Tuli külla esimene laulev

päkapikk. Mängisime päkapikkudega. Külastasime saalis
seiklusterohket jõulumaad. Aitäh Vandersellidele ja

Tibudele toreda idee eest. Meil oli väga vahva tegutseda
ja uudistada erinevates keskustes. Jõulunädalal käis
külas jõuluvana. Küpsetasime peredega piparkooke.

KAKUKE



POKU
Uurisime metsloomade jälgi ja tutvusime rahvapäraste nimetustega:

haavikuemand, mesikäpp, võsavillem, käbikuningas. Metsas
leidsime koha, kus kitsed olid maganud ja lume alt toitu kraapinud. 

2.dets käisime vaatamas jõuluetendust "Triin ja Päkapikk".
Kirjutasime jõuluvanale kirju ja joonistasime vahvaid pilte. Valmisid

jõulukaardid vanavanematele ja Ristipalo Pansionaadi elanikele.
Külastasime Põlva Postkontorit ja postitasime kaardid.

9.dets küpsetasime ja kaunistasime piparkooke. 
Arutlesime headuse ja kurjuse, õige ja vale käitumise üle. Õppisime

jõulupeoks luuletust "Kuusepuu on kodu".
Kolmandal nädalal avasime rühma akna taga lindude restorani!
Õppisime tundma rasvatihast ja leevikest. Huvitav oli jälgida, kes

meie kaetud toidulaual kõhtu täitmas veel käisid – 
puukoristaja, varblane ja rähn. 

20.dets käisime jõuluhommikul Põlva Keskväljakul, kus tembutasid
kolm jänkuselli ja üks unine karu.

22.dets toimus kauaoodatud jõulupidu!
Täname Morteni ema lauamängude, Kerdi vanemaid vanaaegsete

tööriistade näituse ja Hugo ning Egoni ema raamatu eest!



2.dets käisime esimest korda teatris Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses vaatamas Teatribussi etendust "Triin ja päkapikk".

5.  ja 7.dets mängisime lasteaia Jõulumaal. Lastele pakkus
suurt huvi ja lusti avastada erinevaid mänge. 

7.dets tegime piparkooke. Uurisime taigna koostisosi,
valmistasime ette töölaua, iga laps sai tainast rullida ja

vormidega meelepäraseid piparkooke teha. Lapsed sättisid ise
piparkoogid ahjuplaadile. Hiljem kaunistasime piparkooke

erinevat värvi glasuuridega. Ise tehtud, hästi tehtud!
14.dets sõitsime bussiga Eesti Põllumajandusmuuseumi

Ülenurmel, kus oli vahva jõuluprogramm "Mis tunne see on?"
koos päkapikkude Nuti ja Uuduga. Lapsed avastasid, lustisid ja

panid proovile kõik 5 meelt, et saada aru, mis tunne see
jõulutunne õigupoolest on. Kõik väikesed ja suured Pipid tõesti

tundsid seal õiget jõulutunnet! 
16.dets laulsime jõululaule  ja tantsisime jõulutantse lasteaia

saalis. Filmisime ürituse ja saatsime vanematele. 
Detsembri kuu oli väga tegus - täis rõõmu, üllatusi ja avastusi. 

PIPI



KIISU
Detsembikuu oli Kiisudel siginat ja saginat täis. Kuu alguses
toimus vahva pereõhtu. Vanemad koos lastega küpsetasid ja
kaunistasid piparkooke. Isad aitasid rühma ülesse panna
kuuse, emad meisterdasid kuuse külge vahvad päkapikud.

Oli piparkoogi lõhnaline ja hubane õhtupoolik koos
jõulumuusika ja toredate inimestega.



MÕMMI
Kas tead, et Mõmmi rühmas on vahva kell, mis käib nii kiirelt,

et arugi ei saa, kui uus kuu on juba saabunud. Tark mõmmi teab,
et karud teevad talvel taliuinakut. Tegime oma rühma

mõmmikutele ja Pihlapuu jõulumaale karukoopa, kuhu pikutama
minna. Jõulumaal saime kõik koos tegutseda, sest iga rühm oli
välja mõelnud ühe huvitava tegevuse. See pakkus meile suurt

rõõmu. Käisime ka Ülenurme jõulumaal. See oli täis vahvaid ja
omapäraseid tegemisi - nautisime nii päkapikke kui ka loomi.

Kuna jõulumaale vanemad kaasa ei saanud tulla, siis
otsustasime neile korraldada rühmas koosviibimise - laulsime,

tantsisime, kaunistasime piparkooke, tegime kuuseehteid,
kirjutasime kaarte ja kaunistasime klotse. Aitäh armsad Kätlin
ja Jaanika, et aitasite meil mõnusat atmosfääri pakkuda. Tänu

ka Gertrudi emale morsi ja porgandite eest. Lisaks suurele
lustimisele tegime rühmas lumega katseid. Tõime lume tuppa ja

mängisime sellega. Käisime kahel korral Põlva Keskväljakul
raamatukogu jutuhommikutel. Saadame Mõmmi rühma laste

poolt teele tuhat tänu Marteni isale, kes meile liikluslaua
valmistas. Hetkel on see meie meelis tegevuskeskus! 



SIPSIK
2.dets käisime teatris Põlva Kultuurikeskuses vaatamas etendust "Triin
ja päkapikk". Väikestele Sipsikutele oli see esimene suure teatri külastus.

6.dets lustisime lasteaia saalis Pihlapuu Jõulumaal ja käisime Põlva
Keskväljakul kuulamas muinasjutte rebasest. 

Osalesime projektis "Jõulukaardid hooldekodudele" ja meisterdasime
jõulukaarte EELK Räpina koguduse hooldekodule. 

Lapsed koos vanematega meisterdasid rühma päkapikke, kes sarnaneks
kõige rohkem päkapikuga, kes käib piilumas just nende akna taga. Rühma

saabus väga palju erinevaid päkapikke. Aitäh kõikidele meisterdajatele.
Rühma jõulupidu toimus 20.detsembril.



VANDERSELL
5.dets meisterdasime koos vanematega lõngast
kuuseehteid, tegime jõulukaarte ja kaunistasime

piparkooke. Jõulukaardid viisime kenasti postkasti ja
kirjakandja toimetas need vanaemadele-vanaisadele.
Peoeelsel nädalal lustisime lasteaia saali jõulumaal.

Suur lumesadu meelitas kelgutama ja labidatega
tunneleid tegema.

Külas käis Võru Instituudi päkapikk Evely, kes õpetas
meile, mis järjekorras päkapikud riideid selga panevad ja

kuidas riideesemeid võru keeles nimetada.
Lumesaha Bee-botid aitasid teiste kujundite seast ringe

üles leida.
„Teeme head nagu päkapikud“- segasime kokku erinevaid

tangaineid ja seemneid toiduks lindudele söögimajja ja
riputasime põõsa külge pekitüki. Meie söögilauda

külastas palju linde, tee siia leidis üles isegi rähn. 
21.dets käis meil külas jõuluvana - laulud, tantsud ja

salmid said rõõmsalt esitatud.



MUUMI
Alustasime detsembrikuud advendi tähistamise ja

raamatu ,,Näe, särabki!" lugude jutustamisega.
Külastasime maja jõulumaad ja rääkisime lugusid

päkapikkudest, vanarahva uskumustest ning
kommetest. 

Jõudsime külla Maanteemuuseumisse ja osalesime
programmis HELENDAVAD JÕULUD, kus
lapsed otsisid taskulampide valgel  peidetud

helkureid, lahendasid salakirja, said osa saaniga
lõbusõidust, piparkookidest ja lõkkel valmistatud

teest. Oli meeleolukas külaskäik. 
Viisime koos lastega Põlva valla hooldekodu
eakatele laste joonistatud pühadekaardid ja

soovisime kõigile head tervist.
20.dets tähistasime rahvuslike kommetega oma

rühma jõulupidud. 
Täname Niklase ema piparkoogitaigna eest, mis

maitses imeliselt. 



LOTTE
Rõõmustasime ühiste advendihommikute üle, kus oli koos
kogu lasteaiapere. Rühmas oli meil advendikalender, mis

tõi igasse päeva uue tegevuse/mängu. Lapsed väga
ootasid hommikuringis advendikalendri avamist.

Külastasime lasteaia jõulumaad, mis pakkus väga palju
erinevaid mängu võimalusi. Aitäh!

Meisterdasime ka sel aastal kaarte hooldekodule - Leevi
Hooldekodule. Kaardile lisasime sussišokolaadi

kingituseks. Käisime postkontoris kirja postitamas. Leevi
Hooldekodu tänas meie rühma lapsi ja töötajaid

hoolimise ja märkamise eest e-kirjaga.
Külastasime Põlva kirikut, kus tutvusime hoonega

seestpoolt ja süütasime lahkunud lähedastele küünlaid.
19.dets tähistasid Lotte lapsed laulu ja tantsuga jõule.
Meid külastas ka jõuluvana, kes igale tublile lapsele

väikse kingituse tõi. Pärast pidu pakkusime vanematele
hommikul küpsetatud ja kaunistatud piparkooke ning teed.

Täname Maris Mägi, kes kinkis igale lapsele
luuleraamatu „Joonistatud Mina“.



TIBU
1.adventi tähistasime rühmas mänguküünla
süütamisega. Vaatasime põnevusega, kuidas

patareidel töötav põhjapõder vedas jõuluvana.
Rääkisime päkapikkudest ja ehitasime päkapikkudele

klotsidest maja. 
Ehtisime kuuske - ehteid puule pannes nimetasime

kuuseehte värvust. Kordasime mõistet ümmargune ja
kleepisime erinevat värvi ümmargusi paberist

ehtekesi maalitud kuuskedele.
5.dets külastasime saalis olevat jõulumaad.

Ühel päeval võtsime õuest väikesesse ämbrisse lund,
teisel päeval vaatasime, mis lumest järgi on jäänud.
Meile meeldis vaadata õues sõimede mänguväljakul

2. ja 3.advendi hommikul suuri päkapikke.
15.dets toimus jõulupidu saalis. Nii tore oli näha nii

palju lapsi! Olime vaprad jõuluvanaga kohtujad!


