TEEMAD: tervis ja heaolu; loodus ja elurikkus; globaalne kodakondsus

Tallinna Linnupesa Lasteaia Rohelise Kooli tegevuskava 2020/21 õppeaastaks
TEGEVUS
SAAVUTATAV
AEG
VASTUTAJA
MÄRKUSED
TULEMUS
EESMÄRK: Lapsed ja täiskasvanud on keskkonnateadlikud ja oskavad kasutada keskkonnaalaseid teadmisi
igapäevaelus
Säästva tarbimise Lasteaias on rakendunud
AugustPersonal,
lapsed,
põhimõtete
säästev tarbimine ja
juuli
lapsevanemad
kasutamine
keskkonnasõbralikud
igapäevases
põhimõtted.
töökorralduses
Kätepaberit kasutatakse nii
(kätepaberi
palju kui vaja, kuid nii vähe
otstarbekas
kui
võimalik.
Uute
kasutamine,
vaid mänguasjade
ostmisel
vajaliku
kauba kaalutakse selle vajalikkust
ostmine).
(vahetamine,
roteerimine
teiste rühmadega).
Prügi sorteerimine Personal ja lapsed jätkavad
AugustPersonal
(paberi sorteerimise harjumuspäraselt olmeprügi
juuli
jätkamine,
TVO ja paberi eraldi ladustamise
tegevuse
korraldamine
koolieelikutele)
Taaskasutuse
propageerimine
(jääkmaterjali
kasutamine)

Lapsed
on AugustPersonal
keskkonnateadlikumad
juuli
Lapsevanemad
ning oskavad kasutada
vanu materjale millegi uue
loomiseks.
Taaskasutuslaat
Vanematele ja töötajatele Kevad
Personal
on pakutud võimalus anda 2020
Lapsevanemad
taaskasutusse
endale
mittevajalikke esemeid
EESMÄRK: Lapsed ja täiskasvanud on tervemad, sest liiguvad piisavalt ning viibivad õues; lapsed teavad
kuidas olla tervem
Spordinädala
Lapsed on saanud õuealal Sept,
Liikumisjuht
tegevused,
liikuda ja selle kaudu oma veebrua
Personal
talvine
tervist ja heaolu tugevdada
r
spordipäev
Aiarühmade
Peod on toimunud õues.
Detsem
Muusikaõpetajad,
jõulupidude
ber
rühmade õpetajad
pidamine õues
Suusapäevad
Lapsed teavad, et värskes JaanaurLiikumisjuht
õhus
liikumine
ja märts
sportimine on tervisele
kasulik
ja
keskkonda
säästev,
on
saanud
suusatamiskogemuse
Tantsupäev
Lapsed
said
õuealal 29.04
Personal
tegutseda
erinevates
tegevustes, mis vajasid
füüsilist pingutust.
Südamenädala
Lapsed said
osaleda aprill
Personal
1

tähistamine

Maisimman

Võimlemispidu

hommikuvõimlemistes ja
teadmisi,
et
hommikuvõimlemine
äratab keha, et päevale
rõõmsa
tujuga
vastu
minna.
Kristiine
Linnaosa
ühisüritus kooliminevatele
lastele.
Tallinna Võimlemispeol
on osalenud lapsed ja
naisvõimlemisrühm.

Päikesekiir
Linnupoeg
juuni

Liikumisjuht
Karin Saar

EESMÄRK: Lapsed teavad tervisliku toitumise põhitõdesid
Puhta
vee Lapsed teavad, et tervislik
AugustPersonal
joomise võimalus on
magusate
jookide juuli
igapäevaselt
asemel juua vett
kogu õppeaasta
jooksul
Terviseampsude
Lapsed on harjunud sööma SeptPersonal
söömine rühmas,
värsket terviseampsu ning mai
ise
toidu teavad, miks see on
valmistamine
kasulik. Lapsed on ise
(vastavalt eale)
toidu valmistamise kaudu
saanud teada, kuidas toit
lauale jõuab.
Laululinnud,
Lapsed teavad, miks tuleb AugustRühmade personal
Lepatriinu
ja nii palju endale tõsta, kui
juuli
Laululinnud
jõutakse ära süüa.
alustavad
ise
endale
toidu
tõstmist
nii
paljudel kordadel
kui võimalik
EESMÄRK: Lapsed oskavad märgata ümbritseva keskkonna elurikkust, tunnevad eakohaselt ümbritsevat loodust
ning suhtuvad sellesse hoidvalt.
Lasteaia
Kõik
rühmad
on OktPersonal
toataimede
kaardistanud
oma aprill
kaardistamine
toataimed ning neid lastele
tutvustanud.
Õuealale lindude
Lapsed teavad, miks ja Talvek
Personal
söögimajade
mida
tuleb
lindudele uud
paigaldamine ja
söögiks panna
lindude talvine
söötmine
Õuesõppe-aasta
Lapsed
õpivad
õues 16.04
Personal
alustamine
vaatlema, uurima, jälgima,
järeldusi tegema
„Teeme
ära!“ Lapsed ja lapsevanemad mai
Hoolekogu
koristuspäev
aitavad
õueala
Personal
korrastamisel,
taimede
Lapsevanemad
istutamisel,
puude,
Lapsed
hekkide
lõikamisel,
riisumisel jne
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(Maitse)taimede
kasvatamine

Linnukujulise
peenra
uuendamine

Puude/põõsaste
märgitud
raja
kasutamine
lastele
liikide
tutvustamisel
Osalemine
Räpina
aianduskooli
projektis
“Sõprusetera”
Õuesõppe
võimaluste
parendamine
(õuesõppe kottide
sisseseadmine)
Tallinna Loomaaia
ronga
vaderiks
olemise jätkumine

Lapsed saavad esmase
taimekasvatuse kogemuse;
teavad miks on taimed
kasulikud ja kuidas neid
on
võimalik
lihtsalt
kasvatada.
Linnukujulises
peenras
kasvavad püsikud.

Erasmus+
koostööprojekti
raames külastatud
riigi
teemahommikud
lastele
Euroopa
vabatahtlike noorte
tegevused lasteaias

Aprillmai

Personal

Personal

Lasteaia
õuealal
märgistatud erinevat liiki
puid ja põõsaid on lastele
tutvustatud.

Septem
ber-Mai

Läbi projekti tegevuste on
lapsed saanud kogemuse
taimekasvatusest
ja
elurikkusest.

Veebru
ar-juuni

Pöialpoiste rühm

On sisse seatud seljakotid
esmaste
õuesõppe
vahenditega (kirjutamisalus,
pliiats, luup, istumisalus)

detsmai

Direktor,
õppealajuhtaja

novemb
er-mai

Personal

Veebru
ar-juuni

Õppealajuhataja,
keskkonnatöörühma
esindus

Lasteaed
on
Tallinna
Loomaaia ronga vaderiks.
Kogutud on vabatahtlikud
annetused ning lapsed on
ronka tundma õppinud.
Taotluse
On
esitatud
taotlus
esitamine
linnaaianduse edendamiseks
õppeaia
Tallinna Keskkonna- ja
rajamiseks
ja Kommunaalametile.
arendamiseks
Heakskiidu
korral
on
hangitud vahendid ning
alustatud tegevustega.
EESMÄRK: Lapsed mõistavad eakohasel määral
riikidega (globaalne kodakondsus)
Lapsed
tutvuvad
Postkaartide
maailmakaardiga
ning
kogumine
ja
jagavad
oma
kogemusi
eksponeerimine
erinevate
riikide
lasteaia galeriis
Ühe
riigi
tundmaõppimine
iga aiarühma poolt

Märtsmai

külastamisest. Lastel tekib
arusaam maailma olemusest.
Iga
rühm
on
valinud
meelepärase riigi ning viinud
läbi vastavaid tegevusi selle
tundmaõppimiseks
Peale lähetust viib reisil
käinud
meeskond
läbi
teemahommiku lastele, kus
tutvustab vastavat riiki.

Vabatahtlikud on aktiivselt
osalenud lasteaia tegevustes,
külastanud erinevaid rühmi

Õpetajad

seoseid maailma toimimise osas ning on tutvunud teiste
septemb
er-juuni

Lapsed
Lapsevanemad
Personal

septemb
er-mai

Rühmade õpetajad

oktoobe
r-aprill

Õppealajuhataja koos
lähetatutega

Septjuuni

Vabatahtlikud ja nende
mentor, rühmaõpetajad
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Pandeemia olukorras
jääb
nähtavasti
pausile, kuid jätame
seni kogutu välja
vaatamiseks/tutvumise
ks.

Pandeemia tõttu on
lähetuste
toimimine
teadmata

(oma
riigi,
kommete ja toidu
tutvustamine
lastele
ja
töötajatele)

ning viinud
lastele.

läbi

üritusi

2020/21 ÕPPEAASTA ROHELISE KOOLI LISATEGEVUSED
ROKOLA
klubi
Lapsed
suudavad 1x kahe
Õppealajuhataja ja
(ROhelise KOoli
filosofeerida
Rohelise kuu
keskkonnatöörühma
LApsed)
Kooli teemadel
jooksul
juht
kooskäimine
Keskkonnaülevaat
us

Seinalehe
täiendamine
Info,
tegevuste
kajastamine
kodulehel,
Facebookis,
Eliisis,
eduserveris

Lapsed, lapsevanemad ja
personal
annavad
tagasisidet
lasteaia
keskkonna kohta vastates
küsimustele.
Seinalehe muutmine ja
piltide
lisamine
jätkusuutlikult
Personal ja lapsevanemad
teavad kus liigub info, kuhu
saab postitada tegevusi.

Novem
ber

ROKOLA
lapsed,
valim
lapsevanemaid,
rühmameeskonnad.

Augustjuuli

Keskkonnatöörühma
just

Augustjuuli

Juhtkond,
õpetajad
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