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PRIORITEETSED TEEMAD: prügi, toit, vesi 
 
Eesmärgid: 

 Lapsed ja täiskasvanud teadvustavad prügi tekkimise, ennetamise, vastutustundliku käitlemise ning taaskasutuse 
olulisust. 

 Lapsed ja täiskasvanud teavad tervisliku toitumise põhimõtteid, teavad toidu päritolu ning saavad toidu valmistamise 
ja kasvatamise kogemusi. 

 Lapsed ja täiskasvanud kasutavad vett otstarbekalt, mõistavad loodusliku vee olulisust ning tutvuvad eakohasel 
tasemel veekogudega. 

 

Tallinna Linnupesa Lasteaia Rohelise Kooli tegevuskava 2021/22 õppeaastaks  

TEGEVUSED SAAVUTATAV 
TULEMUS 

AEG VASTUTAJA MÄRKUSED  

Säästva tarbimise 
põhimõtete 
kasutamine 
igapäevases 
töökorralduses 
(kätepaberi 
otstarbekas 
kasutamine, vaid 
vajaliku kauba 
ostmine). 
 

Lasteaias on rakendunud 
säästev tarbimine ja 
keskkonnasõbralikud 
põhimõtted. 
Kätepaberit kasutatakse nii 
palju kui vaja, kuid nii vähe 
kui võimalik. Uute 
mänguasjade ostmisel 
kaalutakse selle vajalikkust 
(vahetamine, roteerimine 
teiste rühmadega). 

August-
juuli 

Personal, lapsed, 
lapsevanemad 

  

Prügi sorteerimine 
(lisandunud 
pakendite eraldi 
sorteerimine) 

Personal ja lapsed jätkavad 
harjumuspäraselt olmeprügi 
ja paberi eraldi ladustamise, 
lisaks pakendite sorteerimine 
nii söögisaalis, rühmas kui 
üldruumides 
 

August-
juuli 

Personal   

Taaskasutuse 
propageerimine 
(jääkmaterjali 
kasutamine) 
 

Lapsed on 
keskkonnateadlikumad 
ning oskavad kasutada 
vanu materjale millegi uue 
loomiseks. 

August-
juuli 

Personal 
Lapsevanemad 

  

Maailmakoristuspäev
ast osavõtt 

  Sügis 2021  Maailmakoristuspäev, 
omaalgatuslik koristus 
looduses 

 

„Keskkonnakese“ 
mänguline koolitus 
koolieelikutele 

Koolieelikud on osalenud 
koolitusel ning saanud uusi 
teadmisi 

 Õppealajuhataja   

„Teeme ära!“ 
koristuspäev 

Lapsed ja lapsevanemad 
aitavad õueala 
korrastamisel, taimede 
istutamisel, puude, 
hekkide lõikamisel, 
riisumisel jne 

mai Hoolekogu 
Personal 
Lapsevanemad 
Lapsed 

  

Jääkmaterjalidest 
kunstitööde näitus 
galeriis 

Toimunud on näitus, kõik 
lapsed on saanud panustada. 

aprill Personal   

Puhta vee 
joomise võimalus 
igapäevaselt 

Lapsed teavad, et tervislik 
on magusate jookide 
asemel juua vett 

August-
juuli 

Personal   



 
 

2 
 

kogu õppeaasta 
jooksul 

Terviseampsude 
söömine rühmas 

Lapsed on harjunud sööma 
värsket terviseampsu ning 
teavad, miks see on 
kasulik.  

Sept-
mai 

Personal   

Naerulinnud, 
Laululinnud ja 
Kukulinnud 
tõstavad endale 
ise toitu nii 
paljudel kordadel 
kui võimalik 

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

August-
juuli 

Rühmade personal   

(Maitse)taimede 
kasvatamine 

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

Märts-
mai 
 

Personal   

Osalemine 
Räpina 
aianduskooli 
projektis 
“Sõprusetera” 

Läbi projekti tegevuste on 
lapsed saanud kogemuse 
taimekasvatusest ja 
elurikkusest. 

Veebru
ar-juuni 

Pöialpoiste rühm   

 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, 
keskkonnatöörühma 
esindus 

  

 Toidu 
valmistamine 
rühmades 
(võileivad, 
lihtsamad road) 

Lapsed on ise toidu 
valmistamise kaudu saanud 
teada, kuidas toit lauale 
jõuab. 

Sept-
mai 

Rühmaõpetajad   

Rahvusvahelise 
veepäeva 
tähistamine 

Lapsed teavad vee olulisust 
nii inimesele kui loodusele. 

Märts Õppealajuhataja, RK 
meeskonna juht 

  

Katsete tegemine 
veega 

Lapsed õpivad tundma vee 
omadusi. 

Märts Aiarühmad   

Õppekäigud 
veekogude äärde 

Loodusliikumise kaudu on 
edendatud tervist ning 
saadud teadmisi veekogude 
olulisuse kohta. 

Sept-
mai 

Erinevad rühmad   

Vee säästlik 
kasutamine nii 
laste kui 
täiskasvanute poolt 

Vett kasutatakse säästlikult 
ning seda tähtsustatakse kogu 
lasteaiapere poolt. 

Sept-
mai 

Kogu personal ja 
lapsed 

  

Kastmisvee 
kogumine 
vihmaveetorude alt 

Sept-
mai 

Õpetajad Triin ja 
Katrin 

  

2021/22 ÕPPEAASTA  ROHELISE KOOLI LISATEGEVUSED 

ROKOLA klubi Lapsed suudavad 1x kahe Õppealajuhataja ja   



 
 

3 
 

(ROhelise KOoli 
LApsed) 
kooskäimine 

filosofeerida Rohelise 
Kooli teemadel 

kuu 
jooksul 

keskkonnatöörühma 
juht 

Keskkonnaülevaat
us 

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

Novem
ber 
 

ROKOLA lapsed, 
valim 
lapsevanemaid, 
rühmameeskonnad. 

  

Seinalehe 
täiendamine 
 

Seinalehe muutmine ja 
piltide lisamine 
jätkusuutlikult 

August-
juuli 

Keskkonnatöörühma 
just 

  

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

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

August-
juuli 

Juhtkond, 
õpetajad 

  

Piilupoegade 
rühma osalemine 
Põllumajandus- ja 
Toiduameti 
projektis “Aasia 
siku seire” 

Piilupoegade rühm on 
osalenud projektis ning 
saanud uusi teadmisi 
taimetervisest ning selle 
olulisusest. 

Märts-
septem
ber 

Piilupoegade rühm, 
juhtkond 

  

 
 

 
 
 


