
N

R 

TEGEVUS SAAVUTATAV 

TULEMUS 

AEG VASTUTAJA MÄRKUSED 

EESMÄRK:  Lapsed ja täiskasvanud on keskkonnateadlikud ja oskavad kasutada keskkonnaalaseid teadmisi 

igapäevaelus 

 Säästva 

tarbimise 

põhimõtete 

kasutamine 

igapäevases 

töökorralduse

s 

 

Lasteaias on 

rakendunud säästev 

tarbimine ja 

keskkonnasõbraliku

d põhimõtted  

 

August-juuli Personal, lapsed, 

lapsevanemad 

Jälgime elektri kasutamist, oskame 

säästvalt vett tarbida. 

 Prügi 

sorteerimine 

 

Personal ja lapsed 

on omandanud 

harjumuspärase 

olmeprügi ja paberi 

eraldi ladustamise 

 

August-juuli Personal Kõik rühmad eraldavad papi ja 

paberi muust prügist ja viivad 

selle vastavasse konteinerisse. 

Toidujäätmed sorteeritakse eraldi 

ja need viiakse toiduhunti. Eraldi 

sorteerime veel patareid ja 

küünlaümbrised. 

 Taaskasutuse 

propageerimi

ne 

 

Lapsed on 

keskkonnateadlik

umad 

August-juuli Personal 

Lapsevanemad 

Kasutame õppetegevuses 

erinevaid taaskasutusmaterjale. 

 Taaskasutusla

at 

 20.09 Personal 

Lapsevanemad 

Lapsevanemad ja töötajad said 

müüa ja vahetada endale 

mittevajalike riideid ja 

mänguasju. 

EESMÄRK:  Lapsed ja täiskasvanud on tervemad, sest liiguvad rohkem ning viibivad õues 

 Spordinädal

a tegevused 

Lapsed on saanud 

õuealal liikuda ja 

selle kaudu oma 

tervist ja heaolu 

tugevdada 

21.09 

 

25.-29.09 

Liikumisjuht 

Personal 

Euroopa spordinädala raames 

toimusid üritused lastele ja ka 

peredele. Peredele toimus 

orienteerumis üritus TORE koos 

Vindi ja Tihase lasteaiaga kus 

peredega uuriti lasteaia ümbrust ja 

lahendati erinevaid 

loodusteemalisi ülesandeid. 

 Suusapäev Lapsed teavad, et 

värskes õhus 

liikumine ja 

sportimine on 

tervisele kasulik 

ja keskkonda 

säästev 

7.02 

14.02 

28.02 

7.03 

Liikumisjuht Suusapäevadel said osaleda 7 

rühma lapsed. Lasteaia hoovi tuli 

Suusaliidu suusabuss ja igal 

suusapäeval toimus neli 45 

minutilist suusatundi. Lapsed 

õppisid suuskadel tasakaalu 

hoidma ja väikesest nõlvast üles 

minema ja alla laskuma. 

 Vastlapäev Lapsed said 

õuealal tegutseda 

erinevates 

tegevustes, mis 

vajasid füüsilist 

pingutust. 

13.02 Personal Osales ka Vindi lasteaia 

vanemrühm. Lasteaia õuealale 

olid tekitatud võistluspesad kus 

lapsed said oma julguse ja 

tugevuse proovile panna. 

 Südamenäd

ala 

tähistamine 

Lapsed said  

osaleda 

hommikuvõimlem

istes ja teadmisi, 

et 

hommikuvõimlem

ine äratab keha, et 

23.04-27.04 Personal 
(Ingrid, Ele, Irene, 

Marin, Liis, Paula, 

Tram) 

Õpetajad olid leidnud erinevad 

võimalused hommikuvõimlemise 

läbiviimiseks ja reipaks päeva 

alustamiseks. 



päevale rõõmsa 

tujuga vastu 

minna. 

 Maisimman Kristiine Linnaosa   

ühisüritus 

kooliminevatele 

lastele. 

16.05. Mesilind 

Piilupoeg 

Pesamunad 

 

 

 Võimlemis

pidu 

Tallinna 

Võimlemispidu 

03.06 Liikumisjuht 
Liis Vääna  
Karin Saar 

 

 

Osalevad lapsed, personal, 

lapsevanemad. 

EESMÄRK: Lapsed teavad tervisliku toitumise põhitõdesid 

 Puhta vee 

joomise 

võimalus 

igapäevasel

t kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Lapsed teavad, et 

tervislik on 

magusate jookide 

asemel juua vett 

August-juuli Personal Kõik rühmad saavad juua 

maitsevett. 

 Köögiviljak

ampaania 

Lapsed tunnevad 

erinevaid 

köögivilju ja on 

teadlikud nende 

kasutegurist 

11.09-01.10 Tervishoiutöötaja  

 Leivanädal

a 

tähistamine 

Veski Mati 

10 000 

leiva 

projekt 

Lapsed teavad, 

miks peab leiba 

austama ja miks 

on leib kasulik 

 Personal Rühmad küpsetasid leiba. Veski 

mati saatis leivanädala raames 

jahu ja pärmi lasteaeda ja rühmad 

küpsetasid leiba. Õpetajad 

rääkisid juurde kuidas leib lauale 

jõuab. 

 Pesamunad, 

Piilupojad 

ja Mesilind 

alustavad 

ise endale 

toidu 

tõstmist nii 

paljudel 

kordadel 

kui see 

võimalik 

Lapsed teavad, 

miks tuleb nii 

palju endale tõsta, 

kui jõutakse ära 

süüa. 

August-juuli Rühmade personal Pesamunad ja Mesilinnud 

tegelesid sellega kogu aasta 

edukalt. 

EESMÄRK: Lapsed oskavad märgata ümbritseva keskkonna elurikkust 

 100 

nartsissi 

sibula 

istutamine  

Lasteaia õuealal 

on linnukujuline 

nartsissipeenar 

EV 100, 

Alusharidus 100 

raames 

05.10. Personal 

Lapsed 

Lapsevanemad 

Õpetajad kaevasid valmis peenra, 

välja kaevatud mättaid kasutasime 

poriste alade täiteks. Lapsed 

istutasid 100 nartsissisibulat 

peenrasse. Aprilli viimasel nädalal 

hakkasid nartsissid peenrast välja 

pugema. 

 Õuealale 

lindude 

söögimajad

e 

paigaldami

Lapsed teavad, 

miks ja mida tuleb 

lindudele söögiks 

panna 

November Personal Rühmad panid oma 

mänguväljakutele söögimajad ja 

terve talv toideti linde. 



ne ja 

söötmise 

alustamine 

 Õuesõppeaas

ta alustamine 

Lapsed õpivad 

õues vaatlema, 

uurima, jälgima, 

järeldusi tegema 

16.aprill Personal  

 Putukahotel

li 

meisterdam

ine ja 

lindudele 

pesakastide 

paigaldami

ne 

Lapsed oskavad 

putukate elu 

vaadelda ja 

uurida. 
Lapsed teavad 

miks on lindudele 

vajalik pesakaste 

teha ja miks neil 

on erinevad avad. 

Kevad 

2018 

 Iga rühm meisterdas märtsis 

pesakasti lindudele. 

Lastevanemate abiga said need ka 

puu otsa toimetatud. Putukahotell 

valmib mai jooksul. 

 Teeme ära 

koristuspäe

v 

Lapsed ja 

lapsevanemad 

oskavad märgata 

ja aidata õueala 

korrastamisel, 

taimede 

istutamisel, 

puude, hekkide 

lõikamisel, 

riisumisel jne 

3 Mai Personal 

Lapsevanemad 

Lapsed 

 

EESMÄRK:  Lapsed mõistavad esmaseid tervishoiualaseid põhimõtteid 

 Suukool Lapsed teavad, 

kuidas hammaste 

puhtuse ja tervise 

eest hoolt kanda 

Kevad 

2018 

Tervishoiutöötaja Lepatriinu rühma lapsevanem 

Triin Pullisaar viis läbi 

vanematele rühmadele koolituse 

„Terve suu” 

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, kuidas tekivad kliimamuutused 

 Söögisaalis 

endale toidu 

tõstmine 

 

Lapsed oskavad 

endale toitu tõsta 

niipalju, kui palju 

jõuavad ära süüa, 

seeläbi mitte 

raisates toitu 

August-juuli Vanemate 

rühmade personal 

Vanemad rühmad on ise endale 

toidutõstmises teadlikumad ja 

osatakse arvestada oma isu. 

 Terra on 

haige! 

Lapsed saavad 

aru, kuidas me 

oma igapäevase 

tegevusega saame 

säästa ja hoida 

oma planeeti Maa 

September 

2017 

Piilupoegade 

õpetajad 

Pääsupoegade 

õpetajad 
 

 

Lapsed kuulasid huviga lugu ja 

arutlesid aktiivselt kaasa. 

 BeeBoti 

nutimäng 

kliimamuut

ustest, 

taimejahi 

mäng 

Lapsed mõistavad 

kliimamuutuste 

tekkepõhjuseid 

läbi nutimängu 

Kevad 

2018 

Personal 5 vanemat rühma õppisid 

elurikkust Bee Boti kasutades. 

Mänguliselt õppides jääb kõik 

paremini meelde. 

 Maitsetaime

de 

istutamine 

Lapsed teavad 

miks on 

maitseained 

kasulikud ja 

kuidas neid on 

võimalik lihtsalt 

Märts 

 

Personal Sibulate kasvatamine. 

Lapsed panid ettevalmistatud 

anumatesse kasvama sibulad (5l 

veetünn, kuhu olid augud tehtud). 

Lapsed asetasid sinna mulda ja 

sibulaid ja kasvas mõnus sibula 



Tallinna Linnupesa Lasteaia Rohelise Kooli tegevuskava 2017/18 õppeaastaks 

 

 

PRIORITEEDID:  

 Rohelise Kooli programmiga liitumine on muutunud teadlikumaks looduse elurikkusest 

kasvatada. mütaks millest 2 kuu jooksul sai 

sibulat toidupeale panna. 

EESMÄRK: Lastel on esmased teadmised mere ja ranniku elusloodusest 

 Teema 

Veelindude 

toitmine 

käsitlus 

Lapsed 

mõistavad, miks 

ei tohi veelinde 

toita 

August-juuli Päikesekiir  

 Ranniku 

elurikkusega 

tutvumine 

Lapsed tunnevad 

peamisi rannal 

kasvavaid taimi 

August-juuli Päikesekiir Lapsed käisid Stroomi rannas 

mere ja rannikuga tutvumas 

erinevatel aastaaegadel. Uuriti 

loodust ja muutusi.  

2017/18 ÕPPEAASTA  ROHELISE KOOLI LISATEGEVUSED 

 Mõttekoda Lapsed suudavad 

filosofeerida 

Rohelise Kooli 

teemadel 

Kord kuus Õppealajuhataja ja 

Rohelise Kooli 

juht Ingrid 

5-7 aastastest lastest moodustati 

ROKOLA klubi, mis käib korra 

kuus, et arutleda meid 

ümbritsevate keskkonna 

probleemide üle, tutvuvad 

erinevate looma ja taime liikidega. 

Istutasid einevaid taimi ja 

maitseaineid, korrastasid lasteaia 

maketti. 

 Keskkonnaül

evaatus 
Lapsed, 

lapsevanemad ja 

personal annavad 

tagasisidet lasteaia 

keskkonna kohta 

vastates 

küsimustele. 

November 

 

Valim lapsi, valim 

lapsevanemaid, 

rühmameeskonna

d. 

Kurb oli teada saada, et siiski on 

vanemaid kes ei ole midagi 

kuulnud Rohelisest Koolist. 

Rohkem nähtavaks tegema. 

 Suure 

Taimejahi 

küsitlus 

Lapsed saavad 

teada liikide õiged 

nimetused ja 

oskavad neid 

looduses leida. 

Oktoober 

Mai 

Piilupojad 

Mesilind 
Sirtsud 

Pääsupojad 

Sügisesel küsitlusel oli päris palju 

teadmatust. 

 Seinalehe 

täiendamine  

 

Seinalehe 

muutmine ja 

piltide lisamine 

jätkusuutlikult 

August-juuli Rohelise Kooli 

juht Ingrid 

 

 Maketi 

värskendami

ne   

ROKOLA lapsed 

uuendasid maketi. 

August-juuli Rohelise kooli 

juht Ingrid 

Lapsed on väga tähelepanelikud ja 

märkavad muutusi ja tegid 

ettepanekuid kuidas midagi 

maketil muuta. Üheskoos sai see 

täiendatud. 

 Info, 

tegevuste 

kajastamine 

kodulehel, 

facebookis, 

eliis-

keskkonnas, 

edu-serveris 

Personal ja 

lapsevanemad 

teavad kus liigub 

info, kuhu saab 

postitada tegevusi. 

August-juuli  Kodulehel 

Facebookis Rohelise kooli lehel 

Linnupesa Rohelise kooli lehel, 

mis on kõigile kättesaadav. Eliisi 

keskonnas jagame õpetajatega 

infot. Edu serveris on palju 

materjali mida saab õppetöös 

kasutada 



 Keskkonnahoiualaste põhimõtete rakendumine on taganud lasteaias säästva tarbimise 

 Koostöö on kavandatud lasteaia prioriteetidest lähtuvalt 

 

 
 


