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Tallinna Linnupesa Lasteaia Rohelise Kooli tegevuskava 2019/20 õppeaastaks  

TEGEVUS SAAVUTATAV 
TULEMUS 

AEG VASTUTAJA MÄRKUSED  

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

Säästva 
tarbimise 
põhimõtete 
kasutamine 
igapäevases 
töökorralduses 
 

Lasteaias on rakendunud säästev 
tarbimine ja keskkonnasõbralikud 
põhimõtted. Elektrisäästmise 
märgistused on pandud lülitite 
juurde.  
 

August-
juuli 

Personal, 
lapsed, 
lapsevanemad 

  

Prügi 
sorteerimine 
 

Personal ja lapsed on omandanud 
harjumuspärase olmeprügi ja 
paberi eraldi ladustamise 
 

August-
juuli 

Personal  

Taaskasutuse 
propageerimine 
 

Lapsed on 
keskkonnateadlikumad 

August-
juuli 

Personal 
Lapsevanemad 

 

Taaskasutuslaat Vanematele ja töötajatele on 
pakutud võimalus anda 
taaskasutusse endale 
mittevajalikke esemeid 

17.09 Personal 
Lapsevanemad 

 

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

Spordinädala 
tegevused 

Lapsed on saanud õuealal 
liikuda ja selle kaudu oma 
tervist ja heaolu tugevdada 

24.09-
28.09 

Liikumisjuht 
Personal 

 

Aiarühmade 
jõulupidude 
pidamine 
õues 

Peod on toimunud õues 
uuenduslikus vormis. 

Detsem
ber 

Muusikaõpetaj
ad, rühmade 
õpetajad 

 

Suusapäev Lapsed teavad, et värskes õhus 
liikumine ja sportimine on 
tervisele kasulik ja keskkonda 
säästev 

Jaanaur-
märts 

Liikumisjuht  

Tantsupäev Lapsed said õuealal tegutseda 
erinevates tegevustes, mis 
vajasid füüsilist pingutust. 

29.04 Personal  

Südamenädal
a tähistamine 

Lapsed said  osaleda 
hommikuvõimlemistes ja 
teadmisi, et 
hommikuvõimlemine äratab 
keha, et päevale rõõmsa tujuga 
vastu minna. 

aprill Personal 
 

 

Maisimman Kristiine Linnaosa   ühisüritus 
kooliminevatele lastele. 

20.05. Päikesekiir 
Linnupoeg 
 

 

Võimlemispi
du 

Tallinna Võimlemispidu juuni Liikumisjuht 
Karin Saar 
 
 

 

EESMÄRK: Lapsed teavad tervisliku toitumise põhitõdesid 
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Puhta vee 
joomise 
võimalus 
igapäevaselt 
kogu 
õppeaasta 
jooksul 

Lapsed teavad, et tervislik on 
magusate jookide asemel juua 
vett 

August-
juuli 

Personal  

Leivanädala 
tähistamine 
rühmades 
 

Lapsed teavad, miks peab leiba 
austama ja miks on leib kasulik 

Oktoob
er 

Personal  

Linnupojad, 
Päikesekiir ja 
Laululinnud 
saalustavad 
ise endale 
toidu 
tõstmist nii 
paljudel 
kordadel kui 
võimalik 

Lapsed teavad, miks tuleb nii 
palju endale tõsta, kui jõutakse 
ära süüa. 

August-
juuli 

Rühmade 
personal 

 

EESMÄRK: Lapsed oskavad märgata ümbritseva keskkonna elurikkust 

Õuealale 
lindude 
söögimajade 
paigaldamine 
ja talvise 
söötmise 
alustamine 

Lapsed teavad, miks ja mida 
tuleb lindudele söögiks panna 

Novem
ber 

Personal  

Õuesõppe-
aasta 
alustamine 

Lapsed õpivad õues vaatlema, 
uurima, jälgima, järeldusi 
tegema 

16.04 Personal  

Putukahotelli 
meisterdamin
e 

Lastel on võimalus putukate 
elu vaadelda ja uurida. 
 

Kevad 
2020 

  

Teeme ära 
koristuspäev 

Lapsed ja lapsevanemad 
oskavad märgata ja aidata 
õueala korrastamisel, taimede 
istutamisel, puude, hekkide 
lõikamisel, riisumisel jne 

mai Hoolekogu 
Personal 
Lapsevanemad 
Lapsed 

 

Maitsetaimede 
istutamine 

Lapsed teavad miks on 
maitseained kasulikud ja 
kuidas neid on võimalik lihtsalt 
kasvatada. 

Märts-
mai 
 

Personal  

Linnukujulise 
peenra lillede 
külvamine 

Linnukujulises peenras 
kasvavad lilled. 

Mai Personal.  

Puude/põõsa
ste raja 
märgistamine 
õuealal 

Lasteaia õuealal on märgistatud 
erinevat liiki puud ja põõsad, 
varustatud ilmastikukindlate 
infotahvlitega. 

Septem
ber-Mai 

Rohelise kooli 
töögrupp 

 

 Osalemine 
Räpina 
aianduskooli 
projektis 

Läbi projekti tegevuste on 
lapsed saanud kogemuse 
taimekasvatusest ja elurikkusest. 

Veebru
ar-juuni 

Pöialpoiste 
rühm (õp. Raili 
Odraks) 
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“Sõprusetera
” 

 Õuesõppe 
võimaluste 
parendamine 

Õueala on saanud täiendust 
katusealuse ja valgustuse näol. 

septem
ber-mai 

Direktor, 
majandusjuhataj
a 

 

 Tallinna 
Loomaaia 
ronga vaderiks 
olemise 
jätkumine 

Lasteaed on Tallinna Loomaaia 
ronga vaderiks. KOgutud on 
vabatahtlikud annetused ning 
lapsed on ronka tundma 
õppinud. 

novemb
er-mai 

Personal 
(eestvedaja õp. 
Katrin Käbin) 

 

 Taotluse 
esitamine  
õppeaia 
rajamiseks ja 
arendamiseks 

On esitatud taotlus 
linnaaianduse edendamiseks 
Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalametile. Heakskiidu 
korral on hangitud vahendid 
ning alustatud tegevustega. 

Veebru
ar-juuni 

Õppealajuhataja  

EESMÄRK:  Lapsed mõistavad esmaseid tervishoiualaseid põhimõtteid 

Suukool Lapsed teavad, kuidas 
hammaste puhtuse ja tervise 
eest hoolt kanda 

Kevad 
2020 

Tervishoiutööt
aja 

 

Esmaabikool
itus 
koolieelikute
le 

Lapsed tunnevad lihtsaid 
esmaabivõtteid. 

Mai Õppealajuhataj
a/koolieelikute 
õpetajad 

 

Terviseplakat
ite 
valmistamine 
tervisestendil
e 

Lapsed on saanud teadlikuks 
tervislikest eluviisidest 
(tervislik toit, hügieen, vaimne 
tervis, liikumine) ja valminud 
on vastavad plakatid. 

Novem
ber 

Rühmade 
õpetajad 

 

EESMÄRK: Lapsed mõistavad eakohasel määral seoseid maailma toimimise osas (globaalne kodakondsus) 

Postkaartide 
kogumine ja 
eksponeerimi
ne lasteaia 
galeriis 

Lapsed tutvuvad 
maailmakaardiga ning jagavad 
oma kogemusi erinevate riikide 
külastamisest. Lastel tekib 
arusaam maailma olemusest. 

septemb
er-juuni 

Lapsed 
Lapsevanemad 
Personal 

 

Ühe riigi 
tundmaõppimi
ne iga 
aiarühma 
poolt 

Iga rühm on valinud meelepärase 
riigi ning viinud läbi vastavaid 
tegevusi selle tundmaõppimiseks 

septemb
er-mai 

Rühmade 
õpetajad 

 

Erasmus+ 
koostööprojek
ti raames 3 
külastatud 
riigi 
teemahommik
ud lastele 

Peale lähetust viib reisil käinud 
meeskond läbi teemahommiku 
lastele, kus tutvustab vastavat 
riiki. 

oktoobe
r-aprill 

Õppealajuhataja 
koos 
lähetatutega 

 

2019/20 ÕPPEAASTA  ROHELISE KOOLI LISATEGEVUSED 
ROKOLA 
klubi 
(ROhelise 
KOoli 
LApsed) 
kooskäimine 

Lapsed suudavad filosofeerida 
Rohelise Kooli teemadel 

1x kahe 
kuu 
jooksul 

Õppealajuhataj
a ja Rohelise 
Kooli juht 
Ingrid 

 

Keskkonnaüle
vaatus 

Lapsed, lapsevanemad ja Novem ROKOLA  
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personal annavad tagasisidet 
lasteaia keskkonna kohta 
vastates küsimustele. 

ber 
 

lapsed, valim 
lapsevanemaid
, 
rühmameeskon
nad. 

Seinalehe 
täiendamine 
 

Seinalehe muutmine ja piltide 
lisamine jätkusuutlikult 

August-
juuli 

Rohelise Kooli 
juht Ingrid 

 

Info, 
tegevuste 
kajastamine 
kodulehel, 
Facebookis, 
Eliisis, edu-
serveris 

Personal ja lapsevanemad 
teavad kus liigub info, kuhu 
saab postitada tegevusi. 

August-
juuli 

Juhtkond, 
õpetajad 

 

 
 

 
 
 


