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Nr. 1/  september 2019 
PÄKAPIKUTAJA

PÄKAPIKU LASTEAIAS ALGAS UUS ÕPPEAASTA 

 

Kõik, kõik on uus septembrikuus? ?  

Iga uus õppeaasta algab omamoodi ja ei sarnane mitte kunagi eelnevate algustega.  Nii ongi. Kõik, 
kõik on uus septembrikuus. Me oleme väga õnnelikud ja rõõmsad, et meil on palju lapsi. Septembri 
seisuga käib meie lasteaias 210 last ja nende eest hoolitsevad 46 täiskasvanut.  

Uus aasta kulgeb meil heategude ja juubeliaasta hõnguliselt. Nimelt saab Päkapiku lasteaed 
veebruaris 50 aastat vanaks. Ma soovin, et me märkame ja õpime märkama enda ümber toimuvat. 
Leiaksime aega ja tahtmist teha vähemalt üks heategu, olgu see hea sõna või väike lilleõis.  

  

Ilusat õppeaasta algust!

Merike Urm

Võru Lasteaed Päkapikk direktor

 

 

Istutustalgud - HEATEGU LINNALE   
14. september 2019
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Usun, et suured heateod saavad alguse igapäevastest väikestest headest tegudest: heast mõttest, 
sõnast, pilgust, üksteise märkamisest, kuulamisest, hoidmisest, üksteisega arvestamisest ja 
koostööst. Anname lastele headeks tegudeks aega, võimalusi, innustust ja eeskuju! 

Paneme kasvama heade tegude puu! Kui sa märkad ja tahad tunnustada kellegi head tegu, palun 
kirjuta see lehekesele ja riputa meie HEADE TEGUDE PUULE. Loodan, et kevadeks on see puu meil 
üleni lehes ja võibolla isegi õitseb!

Anita Punamäe

õppealajuhataja 

PÄKAPIKU LASTEAIA 
AASTA MOTO 

"HEATEGU ON HEA TEGU" 
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    LASTEAIAS ALUSTAS ROBOOTIKARING 

Alates selle õppeaasta septembrikuust on võimalik 
eelkooliealistel lastel (Nöpsiku, Dilidoni ja Unistaja 
rühmast) osa võtta kord nädalas toimuvast 
robootikaringist. Oli nii kunstilist-loovat 
isetegemist kui ka pea tööle panemist. 

Ringist võtavad osa lapsed, kellel on tehnilist taipu 
ja kes soovivad oma mõttemaailma selles 
valdkonnas arendada.

.

HUVIRINGID PÄKAPIKU LASTEAIAS 
2019/2020 

E ,  K 12.45-13.30 LASTE TANTSURING

E  15.00-15.30 JALGPALL 3. JA 9. RÜHM

E 15.30-16.00 JALGPALL 4. JA 12. RÜHM

E  16.15-16.45 JALGPALL 1. JA 5. RÜHM

E,  R 13.15-14.00 KUNSTIRING 

E 10.00-10.30 INGLISE KEEL 1. RÜHM 

T 12.45-13.15 UKULELE  

T 13.30-14.30 ÕPETAJATE KANDLERING

N 14.30-15.00 INGLISE KEEL  5. JA 9. 
RÜHM

N 15.15-15.45 INGLISE KEEL 1. JA 3. 
RÜHM

K 16.00-16.30 SEPPS

N 12.45-13.30 RAHVATANTS

R 12.00-12.30 INGLISE KEEL 3. RÜHM

R 14.30-15.00 INGLISE KEEL 5. JA 9. 
RÜHM 

R 15.00-15.45 JUDO TREENING

Loodetavasti on 
robootikaringis veedetud 
aeg edaspidigi ringis 
osalevatele Päkapiku lastele 
huvipakkuv, hariv  ja 
kaasahaarav .  

Silleriin Simm

Robootikaringi juhendaja 

Möödunud kuu jooksul said 
lapsed uute, aga ka varem 
soetatud 
robootikaseadmetega 
mängida meeskondades  
jalgpalli, lugeda 
QR-koodidesse peidetud 
sõnu ja joonistada 
lihtsamaid kujundeid.

Uudised

Hea uudis veidi 
noorematele lastele 
(Helliku ja Dilidoni rühm) 
on, et ka nemad saavad 
hakata osalema 
robootika huviringis 
alates jaanuarist 2020
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KÕIK ON UUS 

HAMPELITEL SEPTEMBRIKUUS!

   

Väikestele ja suurtele Hampelitele oli selle õppeaasta algus tõesti 

täiesti uus. Õpetaja Gerli asemel asus rühmas toimetama õpetaja 

Kadi, kes seni oli loovusjuhina tegutsenud vaid all keldris asuvas 

loovustoas. 

Just selleks, et kõik väikesed 

MINA-d üheks suureks MEIE-ks 

saaks, rääkisime septembris 

sellest, millised me oleme, mis 

meile meeldib, kuidas leida 

sõpru, kuidas teisi kuulata ja 

koos tegutseda. Õpetaja Piretiga 

joonistati ja vooliti iseennast. 

Õpetaja Kadiga toimusid loovustunnid keldris, kus oli palju 

avastamisrõõmu, sest seal sai vaadata multikaid, ratsutada 

kiikhobusega, liumäest alla lasta ja teatrit teha.

Hamplite rõõmuks tõi Stefani ema meile telgi, mis on väga tore 

koht erinevateks mängudeks. Telgist võib saada kodu ja 

printsesside loss, kasside ja koerte mõnus pesa või pikniku 

pidamise koht. Telk on ka mõnus nurgake raamatute 

vaatamiseks. 

Mihklipäeva spordipäev pakkus samuti palju elevust, sest mitte 

iga päev ei saa naerist tõmmata, kartuleid maha panna või 

kõrvitsaid visata. Ja spordipäeva lõpetuseks sai veel Pireti juures 

erinevaid juurvilju maitsta! 

KuukajaKuukajaKuukaja
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. Hampeli rühma lapsed tundsid suurt rõõmu vanavanemate 

nädalast, sest lisaks erinevatele töötubadele käis meil külas Lisanna 

vanaema, kellest on saanud meie suur abiline ja sõber. 

Õpetajate päeval oli just Lisanna vanaema see, kes lapsed 

unejutuga magama luges

September on Hampelitel möödunud uskumatult kiiresti. Kindlasti 

jätkub uudistamist ja avastamisrõõmu ka oktoobriks! 

Piret Kroon, Kadi Kronberg

Hampeli rühma õpetajad

VANAVANEMATE NÄDAL  

HIMPELI RÜHMAS 

Himpeli rühmas käis külas Franki ja Lucase vanaema Raili. Lapsed meisterdasid koos vanaema 

Railiga linnukesi. Koos käidi jalutuskäigul papa Kreutzwaldi aias, kus nägime värvilisi sügislilli ja 

peenral kasvanud sügisande.

Rühmas valmis  koostöös lapsevanematega fotosein, kus sai näha pilte vanavanematest. 

Helen Saarnits , Maie Allas

Himpeli rühma õpetajad

Kuukaja



6

VANAVANEMATE NÄDAL ÕNNESEENE  
RÜHMAS RÜHMAS 
Õnneseene rühmal oli 9. septembrist kuni 12. septembrini tore 
vanavanemate nädal. 

Esimesel päeval käis külas Johanni vanaema, kes luges lastele   
"Sipsiku? raamatust ühe jutu, andis lastele Sipsiku paljunduslehe 
värvida ning meisterdas lastega vanaemade kübara..

Teisel päeval käis külas Hasso vanaema jutustamas ?Punamütsikese? 
lugu. 

Kolmandal päeval saime külastada Kreutzwaldi muuseumi, kus 
ootas meid Ida Marie vanaema, et jutustada lastele muinasjutte.

Eve Rosar, Lily Nieländer Õnneseene rühma õpetajad

Kuukaja

NÖPSIKUTE VANAVANEMATE NÄDAL 

Rayani vanaemalt Julialt saime teada, 
et lapsed on alati lapsed olnud, ainult 
aeg ja võimalused on teised.

Nöpsikute hommikuring Elisabethi 
vanaema Mallega, kes näitas 
meile, mida valmistavad osavad 
näpud.

Meie rühma Kevini vanaema on kunstnik. Ta nimi on 
Viive Kuks, keda Võrumaal hästi tuntakse. Kutsusime 
ta vanavanemate päeva puhul endale külla.   Tal olid 
kaasas erinevad pliiatsid ja joonistustarbed. Vanaema 
julgustas meid rohkem oma kunstitöödes kasutama 
pliiatsit. Valmis huvitav ühistöö ja mälestuseks 
joonistas vanaema Viive meile armsa siili pildi.

Dilidonid

VANAVANEMATE NÄDAL  

DILIDONIDE RÜHMAS  
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NINATARKADE VANAVANEMATE NÄDAL

NINATARKADE SPORDIPÄEV 

Kuukaja

Ühel ilusal hommikul tuli Ninatarga rühma Susanna vanaema, kes 
vanavanemate nädala raames meile pannkooke küpsetas. Lapsed said 
jälgida pannkoogitaina valmistamist, ise samal ajal vanaema 
endakasvatatud viinamarju süües. 

Huvi pakkus loomulikult seegi, kuidas tainas pannil kuldpruuniks 
pannkoogiks muutus. Kõige lemmikum osa oli muidugi söömine. 
Vanaemal oli selleks puhuks kaasa võetud omatehtud maasikamoosi 
ning oma mesitarude mesilastelt korjatud mesi. Vot see oli üks magus 
kolmapäev! 

  

  

  

Ninatargad läksid mihklipäeva spordipäevale suure rõõmuga, sest aktiivne tegevus õues on meie 
3-aastaste lemmiktegevus. Kui Mihkli sünnipäevalised olid kõigile ära tutvustatud, siis jäid Ninatargad 
neid enda juurde ootama.

 

Järgmisel päeva hommikul külastas rühma ninatark Tesani vanaisa, 
kes ei teinud küll pannkooke, kuid oli hoopis kaasa võtnud pilli 
nimega akordion. 

Lapsed said vanaisa pillimängu saatel laulda toredaid lastelaule ning 
tantsida. Vanaisa lubas lastel ise ka pilli proovida. Tugevamad 
proovisid isegi tõsta ning tõdesid, et see pill on ikka päris raske küll. 

Tesani vanaisa vahva pillimäng levis üle lasteaia ning vanaisa paluti 
ka õpetajate päeval pilli mängima, et rõõmustada kõiki.  

Õuna-Kristinaga said lapsed korvist väljaveerenud õunu kokku korjata, Arbuusi-Annega visati 
arbuusipalle üksteisele ja Porgandi-Piiaga korjati jänesele porgandeid ja kapsaid söögiks. Lõpuks 
said lapsed erinevaid sügissaadusi maitsta. Oli tegus päev, kuid tundus, et väikeseid Ninatarkasid 
on võimatu ära väsitada...nemad oleksid veelgi rohkem jõudnud teha.  

Netti Rosenberg ja Monika Märtin

Ninatarga rühma õpetajad 



8

 

 

Esitasime peredele ja lasteaia töötajatele sportliku väljakutse ? kutsusime kõiki liikuma nädala 
jooksul endale sobival viisil ja fikseerima aja ning distantsi, kasutades Endomondo mobiiliäppi. 
Selleks lõime Endomondo grupi ?Päkapikud liiguvad?. Meie eesmärgiks oli suurendada laste, perede 
ja töötajate liikumisaktiivsust. Selgitasime välja kõige aktiivsema rühma (Ninatark) ja kõige 
aktiivsema töötaja (Monika Märtin) ning premeerisime neid auhinnaga. 

  Lasteaia töötajatega tähistasime Euroopa 
spordinädalat Kubijal discgolfi mängides ja 
veendusime ise, et see mäng sobib kõigile, kellele 
meeldib värskes õhus koos sõpradega mõnusalt 
aega veeta.  

Kesknädalal kutsus Mihkel kõik lapsed lasteaia 
õuele, kus toimus mihklipäeva spordipäev. 
Sportlikud tegevused olid seotud sügisandidega ? 
naeritõmbamine, õunajooks, kartulivõtt, 
kõrvitsavisked, arbuusiveeretamine jms. 

23.-30. 09.2019 OSALESIME KOOS LASTEAIAPEREGA 
EUROOPA SPORDINÄDALAL

 

 

 

Päkapiku lasteaia spordinädala 
tegevused nii lastele, peredele kui 
personalile said registreeritud ka 
Euroopa spordinädala infolehel 
www.spordinadal.ee 

Liivi Savi

liikumisõpetaja 

Kuukaja

Endom ondo väljakut se 
?Päkapikud l i iguvad? 
-ak t i ivseim ad l i ikujad

Rühm ad:

1. Ninatark ? osales 10 peret, 
kes liikusid kokku 41 tundi

2. Dilidon ? 5 peret ja 40 tundi

3. Nöpsikud ? 5 peret ja 10 
tundi

4. Päka ? 4 peret ja 12,5 tundi

5. Õnneseen ? 3 peret ja 16 
tundi

6. Unistaja ? 3 peret ja 8 tundi

7. Pesamuna ? 1 pere ja 3,5 
tundi

8. Hampel ? 1 pere ja 2 tundi

9. Himpel ? osalejaid ei olnud

10. Hellik ? osalejaid ei olnud 

Personal:

1. Monika Märtin ? 11 t 44 min

2. Netti Rosenberg ? 10 t 22 
min

3. Liivi Savi ? 9 t 55 min

4. Eevi Toom ? 7 t 34 min

5. Ege Mürkhain ? 4 t 31 min

6. Kadri Mähar ? 2 t 7 min

7. Anne Kannimäe ? 51 min

Kuukaja

http://www.spordinadal.ee/
http://www.spordinadal.ee/
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LUULE LUULENURK UNISTAJATE TAGURPIDI 

ÕUNAKOOK

Valmistamine 

Õunad tükeldada , Munad vahustada suhkruga , 
Jahu segada küpsetuspulbriga , pann määrida 
võiga ja laduda õunad, kaneel ja natuke suhkrut 
pannile . Küpsetada 225C juures 20 minutit . Kook 
keerata teistpidi 

 Retsept: 

 6 õuna 

3 muna 

1 klaas jahu 

1 klaas suhkrut 

50g võid 

1 tl küpsetuspulbrit 

1 pakk kaneeli 

1 pakk mandlilaaste 

  

  

LAPSESUU
- Nöpsikud tulevad õuest inglise keele ringi. Lenna-Marii näitab oma punaseid käsi: "Õues on 

nii külm. Mul käed ka punastavad."

-  Hampeli rühm on õhtul õues. Lapsed on oma kotid lauale pannud, et turnida ja joosta. 
Ainult Sandra ei pane oma suurt kilekotti käest. Õpetaja:" Pane kott lauale, saad ka 
joosta." Sandra: "Ma ei saa. Kilekott tahab ringi jalutada."

-  Õnneseene lapsed värvivad vahtralehti kirjuks. Lapsed: "Kust me kirjut värvi saame? "

- Hampeli rühm arutleb ilma teemal. Õpetaja küsib: "Kui vihma sajab, kuhu saab peitu 
minna?" Lisaana : "Vihmaharja alla" 

 

 

Külmapoiss kiirustas hommikul õue 

ja kahmas sületäie suvelilli põue. 

Kask seepeale läks hirmsasti närvi, 

lasi kõik lehed samblale 

ja vaher vahetas kiiruga värvi.

 Inglitrompet puhus viimased noodid

 ning astrad vangutasid tuules päid.

 Vaikselt sosistasid nemad: 

"Suvi läind, suvi läind, suvi läind..." 
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Palju õnne!

TÖÖJUUBELID 2019:

- Anit a Punam äe - 10aast at
- Eevi Toom  - 5 aast at
- Kädi-Heila Vels - 10 aast at
- Luule Met sla - 15 aast at
- Piret  Kroon - 35 aast at
- Ülo Ilves - 5 aast at
- Anne Kannim äe - 5 aast at
- Maie Allas - 5 aast at

SÜNNIPÄEVAD: 

Sept em ber

- Kadi Kalda 08. sept em ber  
- Piia Savi 15. sept em ber  
- Vaike Saar  21. sept em ber  
- Mer ike Urm  22.sept em ber  

Okt oober

- Liis Nii lus 2. ok t oober  
- Net t i Rosenberg 4. ok t oober  
- Eevi Toom  28. ok t oober  

VÕRU MAAKONNA AASTA 
LASTEAIAÕPETAJA  2019 LAUREAAT 
ON KADI KALDA
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TEATED 

01.10 kell 17.00  koolitus lastevanematele Okasroosikese lasteaias "Mis on jonn ja kuidas sellega toime tulla"

02.10 Sissejuhatus projekti "Õpime sorteerima ja taaskasutama jäätmeid" (KIK):  Nöpsikute näidend saalis 
kell 10.00

02.10 kell 13:00 saalis õpetajate päeva tähistamine

03.10 Unistajate rühm õppekäigul ettevõttes Seeder

03.10 kell 18.00 õpetajate päeva üritus Kandles

07.10 Nöpsiku rühm õppekäigul Riticos, Dilidoni rühm Abrises (10.00)

09.10 Õppeprogrammid Pokumaal (Unistaja, Nöpsik) väljasõit 9.00 (KIK)  Helliku rühm õppekäigul Flamelles 
(9.30)

14.10 kell 17:30 personali ühisüritus "Fotoorienteerumine"

16.10 kell 17:00 koosolek koolieelikute vanematele kell 17.00 saalis (huvikoolide ja põhikoolide esindajad, 
Anita Kikas linnavalitsusest)

22.10 Töötuba "Meisterdame jäätmetest" Aila Näpustuudios: kell 9.30 Unistaja; kell 11.00 Nöpsik (KIK)

23.10 Töötuba "Meisterdame jäätmetest" Aila Näpustuudios: kell 9.30 Hellik; kell 11.00 Dilidon (KIK)

28.10 Dilidonide leivaprogramm Vana-Võromaa Kultuurikojas kell 10.00

29.10 Töötuba "Meisterdame jäätmetest" Aila Näpustuudios: kell 9.30 Unistaja; kell 11.00 Nöpsik (KIK)

30.10 Töötuba "Meisterdame jäätmetest" Aila Näpustuudios: kell 9.30  Dilidon; kell 11.00 Hellik (KIK)

30.10 Lastevanematele lühiloeng (1,5 t) lasteaia saalis kell 17.15. Teema: Mida võiksid teada digimaailmast.     
Miks on digimaailm sõltuvust tekitav?     Millised on sõltuvuse tunnused ja tüübid? Millised laste oskused on 
digimaailma tõttu ohus?     Kuidas hoida last sõltuvuse tekkimise eest?     Mida teha probleemide ilmnedes?

Oktoobrikuu sündmused

TÄNAN KÕIKI POSTITAJAID!

JÄRGMINE LEHT ILMUB NOVEMBRIS 2019

KOOSTAS: muusikaõpetaja Kadri
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