
 

R O H E L I S E  K O O L I  M E E S K O N N A  K O O S O L E K  

Tallinn                                                                                 26.10.2020 

Algus kell 13.30                                                                            lõpp:15:00       

Juhataja Ingrid Künnapas 

Osalejad Maiki Liivas, Meedi Kiur, Moonika Aas, Ingrid Künnapas 

Kutsutud  

Puudujad Katrin Soo, Riina Wilson, Marina Sokolova, Triin Kirch, Raili Odraks, Sirle 
Meremäe, Angelika Raig 

Protokollij
a 

Ingrid Künnapas 

 

PÄEVAKORD 

Nr Päevakorra punkt Viide Vastutaja Kestus 
1 .   Tegutsemine ja tegevuskava 2020/2021 õ/a    
2 .   ROKOLA tegutsemine    

3 .   Elurikkus: toataimed    

4 .   Tegevused Ronga teemal    

5 .   Õueala edasine planeerimine.    

 

NÕUPIDAMISE KÄIK 

 
1.  Arutlemine teemade üle: järeldasime, et eelmise õppeaasta kevadel jäi üle 
maailmse pandeemia tõttu väga palju tegemisi ja planeeritut kas pooleli või üldse 
tegemata. Ühine arvamus jätkata samade teemadega, elurikkuse tundma õppimisel 
suuname rohkem tähelepanu toataimedele. Tervise ja heaolu teemaga seotult 
proovime rohkem õues viibida. Globaalse kodakondsuse teemadel jätkame 
rahvusvahelise projektiga seotud maade tutvustamist lastele.  
 
2. ROKOLA tegevuste planeerimine. Kui vähegi võimalik siis korra kuus saaksid 

kokku Lepatriinude lapsed ja saaksid rohkem teadmisi lasteaias toimuva Rohelise 
kooli tegutsemisest ja saavad kaasa teha erinevaid tegevusi. 

3. Õuealal oleme palju toimetanud, sellel õppeaastal proovime tundma õppida 
lasteaias olevaid toataimi, neile juurde nimesildid, koostame dokumendi kus on kirjas 
rühmades olevad toataimed, et vajadusel saaks ka teistest rühmadest laenata 
õppimiseks vajaliku taime. Meedi ettepanek, et olemasolevatest taimedest saab võtta 
võrseid ja nii saab ka uusi taimi istutada ja neid saavad endale rühmad kes soovivad. 

 



4. Oleme kaks aastat olnud ronga vaderiteks Tallinna Loomaaias. Sellel aastal vist ei 
saa selle projektiga jätkata, kuna selline võimalus kaob ära seoses meist 
mitteolenevatel põhjustel. 
 
5. Õueala edasiseks arendamiseks proovime kevadel uuesti kirjutada taotluse 
Õppeaedade rahaliste vahendite saamiseks ja siis otsustada kuidas ja mil moel saame 
edasi tegutseda. 
 
6   Osalemine erinevatel konkurssidel mis on seotud Rohelise Kooli teemadega. 
 
 
 

 
 

Otsused 

Nr Sisu Vastutaja Tähtaeg 
1. Kõik tegelevad edasi oma valitud maaga mis on seotud 

projektiga „Full Steam Ahead“. Rohkem tegevusi, 
liikumisi ja õppimisi õues. Toataimed elurikkuse osana. 

Rühmaõpetajad Õppeaasta 
2020/2021 

2. ROKOLA üritused korra kuus Ingrid, Katrin 
Soo 
 

 

3. Loome olemasolevate toataimede nimekirja. Toataimede 
tundmaõppimine. Kasvatamine, hoolitsemine. 

Rühmaõpetajad Õ/A 
2020/2021 

4.  Ronga teema peatunud kuni selgub kas ja kuidas seda on 
võimalik jätkata. 

  

5.  Kevadel kui tekib võimalus taotleda õppeaedade 
rahastamist siis teeme seda. 

Maiki, Katrin.S, 
Triin, Ingrid 

Kevad 2021 

6. Kui tekib võimalus osaleda erinevatel konkursisidel siis 
võtame osa. 

Rühmaõpetajad. 2020/2021 

Juhataja: Ingrid Künnapas Protokollija: Ingrid Künnapas 


