Kärt Kase, Tallinna Luha Lasteaed 2014
Superkangelaste pidu
Peole eelnenud nädalal:
• Arutlesime: kes on superkangelased? Mis vahe on kangelasel ja
superkangelasel? Kas kellestki meist võiks saada superkangelane?
• Kasutasime Rory´s Story Cubes, et luua oma superkangelase
karakter (iga laps veeretas kolme täringut, ning mõtles nende põhjal
omale välja supervõime)
• Meisterdasime käsitöövildist superkangelase maski ja oma
nimetähega märgi.

Peoks vajalikud vahendid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinine vaip või kangas taevaks
Vatti või valget täidismaterjali pilvedeks
Fotoaparaat ja võimalusel statiiv
Vähemalt 40 tennispalli (või muud kerged ja pehmed pallid)
Kast
Erivärvilised köied või võimlemisrõngad
2-3 suurt (A1 või suurem) joonistuspaberit
2-3 viltpliiatsit/markerit
Õhupalle vastavalt laste arvule

Peokava:
1. Superkangelased koos vanematega kogunevad saali. Saali
põrandale on valmis pandud sinine vaip, millele on lisatud valged
pilved. Superkangelased heidavad ükshaaval vaibale ning kujutavad
lendamist – õpetaja, lapsevanem, fotograaf pildistab.
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2. Kui kõik on saali kogunenud ja pildistatud, siis istutakse põrandale
suurde ringi (lapsed+vanemad). Peojuht uurib erinevate kohale
tulnud Superkangelaste oskuste kohta.
3. Superkangelane peab olema väga täpne, et appi rutates ei juhtuks
õnnetust. Kontrollime Superkangelaste täpsust – igaüks saab ühe
palli ning märguande peale tuleb pall visata ringi keskel olevasse
kasti. Võib korrata ning anda ka rohkem palle. Oluline on kokku
leppida, et oma kohalt ei tohi ära minna, et ringi keskelt palli püüda,
sest siis võib mõne teise Superkangelase tule/vee vms. Palliga pihta
saada.
4. Superkangelasi on väga erinevaid ning meie jaotame
Superkangelased ja nende vanemad, kes samuti peavad olema
Superkangelased (sest superkangelaseks ei saada lihtsalt niisamaikka geenid!), kostüümi värvi järgi (värv, mida on kõige rohkem).
Peojuht paneb maha erinevat värvi nööridest rõngad ning palub kõigil
leida endale sobiv koht. Mida väiksemad rõngad, seda lõbusam on,
sest kõik peavad kuidagi ringi sisse ära mahtuma. Puntras
superkangelastest saab vahvaid pilte teha.
5. Ka Supervanemad peavad oma oskusi näitama – vanemad
jaotatakse kaheks/kolmeks meeskonnaks. Iga meeskonna esimesel
Supervanemal seotakse silmad kinni. Laps juhendab vanema paberi
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juurde ning suunab teda joonistamisel. Nii joonistatakse keha, käedjalad, pea ja keep. Tulemused pakuvad nalja veel mitmeks päevaks.
6. Superkangelastel peab olema suur kopsumaht, et vajadusel hinge
kinni hoida või kiiresti-kiiresti kellelegi appi tormata. Nüüd istuvad
põrandal ringis kõik laps-superkangelased ning peojuht jagab neile
õhupallid. Kõik korraga hakatakse õhupalli puhuma. Kes oma õhupalli
täis saab võib minna vanema juurde ja paluda selle kinni siduda. Kes
aga peab veel harjutama Superkangelaseks olekut ja õhupalli ise täis
puhuda ei jaksa, läheb Supervanema juurde ning palub tal õhupalli
endale täis puhuda.
Järgneb tants ja trall õhupallidega.

Mõnusat pidu!

