
LASTEAED  MAASIKAS  KESKKONATEGEVUSKAVA  TÄITMINE  

2022-2023  

ELURIKKUS JA LOODUS 

Eesmärgid: 

• Laps on omandanud uusi teadmisi loodusest, inimese ja looduse omavahelistest seostest. 

• Laps on omandanud teadmisi looduse seotusest erinevate kalendri tähtpäevadega. 

• Laps on tundma õppinud õueala ja lasteaia lähiümbruse parkide loodust. 

• Laps on õppinud väärtustama loodust, kuna see on inimese elu ja tervise allikas. 

• Laps on õppinud õuetegevustes eakohaselt keskenduma ja tegutseb aktiivselt. 

• Õpetajad on saanud uusi teadmisi õueõppe tegevuste ja keskkonnakasvatuse rikastamise võimalustest läbi mängu, projekt- ja 

avastusõppe. 

• Õpetajad on planeerinud õueõppe läbiviimise rühma tegevuskavas. 

• Õpetajad on kasutanud õueõppe tegevuste läbiviimisel laste eale vastavaid erinevaid metoodikaid. 

TEGEVUSED  TEGEVUSTE TÄPSUSTUS AEG OSALEJAD TÄITMINE 

Õueõppe 

tegevuste 

läbiviimine 

Kõik rühmad viivad läbi õueõppe 

tegevuse vähemalt ühel korral nädalas. 

sept - 

mai 

kõik 

rühmad 

õpetajad 

Tegevused planeeritud rühmade nädalakavas. 

Vikerkaar ja 

Päikene on 

asenduspinnal 

Mesipuu lasteaias, 

Töömeetodid on vaatlus, õppekäigud, 

mängud, orienteerumine, katsed, 

meisterdamine , käsitöö ja 

joonistamine, laulude, salmide, juttude, 

sept -

aug 

Kõik 

rühmad 

õpetajad 

Tegevused kajastuvad nädalakavas ja päevikus. 

Tegevusi kajastatakse rühma Facebooki grupis, rühma 

stendil. Lasteaia kodulehel Rohelise kooli lingil, Põhja-



Lepatriinud, 

Päevalill Kopli 

Ametikoolis), Kopli 

parkides ja Stroomi 

rannaalal 

kasvavate puude ja 

taimede 

tundmaõppimine 

legendide ja mõistatuste kogumine, 

kasutatakse ja valmistatakse erinevat 

õppematerjali, looduslikest vahenditest 

loovtöid. Koostatakse õpimappe 

(presentatsioone).  

õpetaja 

abid 

 

Tallinna lasteaedade Facebookis, Rohelise kooli Facebooki 

grupis. Tehakse koostööd lastevanematega ja õpitakse 

kõikjal.   

 

Projektiõpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektid on planeeritud rühmade 

keskkonnategevuskavades, seotud 

õppekavaga ja lõimitud õppekava 

valdkondadega.   

Õpitakse juur- ja puuvilju, loodust 

erinevatel aastaaegadel, puid, põõsaid, 

lilli, taimi, kodu- ja metsloomi ja linde. 

Päikene: „Imeline puu pihlakas“                                                                            

Päevalill: „Me oleme looduse sõbrad“, 

„Aed aknalaual“ 

Lepatriinud: „Pruunkaru“, „Aed 

aknalaual“                           

sept - 

aug 

kõik 

rühmad 

õpetajad 

Rühmades planeeritu kajastub rühma nädalaplaanis ja lasteaia 

kavandatud tegevuskavas. 

 

 

  

 

 

                                                                                              

Selle aasta Lepatriinu rühma projekt on „Pruunkaru“ ja tegevuste 

käigus lastega koos valmistatud õppekast. Karbi sisu 

meisterdasime koos. Karbi loomisel kasutasime nii 

taaskasutatavaid kui ka looduslikke materjale ( nt sammal, puu, 

kastanid jne).  



 

 

 

 

 

 Pruunkaru on valitud 2022 aasta loomaks. Õppisime koos lastega 

kõike karu kohta: milline on karu välimus ja kuidas teda ära 

tunda. Saime koos teada, kus elab karu, millest ta toitub, kuidas 

käitub ta kevadel-suvel-sügisel ja talvel. Saime targemaks, millal 

on karul pojad ja kuidas ta neid kasvatab. Saime koos teada, kes 

on karu suurimad vaenlased ja miks ( inimene ja teine karu). Karp 

on leidnud juba kasutust nii enda rühmas, ehk siis lapsed on 

sellega tuttavad ja oskavad juba karu kohta palju ise rääkida. 

Õppekasti on ka kasutatud juba ka eesti keele tunnis teisele 

rühmale.  

Sportlik mihklipäev 

 

 

 

 

 

 

 

TÕN- nädal 

Mihklipäeva raames korratakse puu- ja 

köögivilju, lahendatakse erinevaid 

ülesandeid liikumise ja mängude kaudu. 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

sept 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

kõik 

rühmad 

õpetajad 

Kopli 98 

 

 

 

 

 

28.09 toimus Kopli 98 õuealal traditsiooniline sportlik 

mihklipäev. Ühisürituse alguses rääkis muusikaõpetaja 

mihklipäeva olemusest ja tähtsusest rahvakalendris. Tõdeti, et 

ka praegu on sügis käes, ka oma väikesest õppeaiast on saak 

korjatud ja võib pidu pidada. Kui vanasti jooksid sel päeval lapsed 

viimast korda paljajalu, siis praeguse külma ilmaga oli neljas 

erinevas tegevuskeskuses, mida lapsed läbisid, seotud teema 

„Sügis aias“ liikumise, sportlike tegevuste ja teatevõistlustega: 

korjati kartuleid, tehti seenesuppi, õuntest ja pirnidest kompotti 

ning avastati  köögiviljade kasvamise kohti. Muusikaõpetaja 

juhendamisel mängiti ühiselt ringmänge. Rühmades süüakse 

ühiselt arbuusi.  

TÕN - nädala raames valmis video, kus Päikese rühma õpetajad 

S.Musatova ja O.Pogorelova õpetavad lastevanematele, kuidas 

lastega kodus huvitavaid pilte koos teha ja kasutada selleks 



  Video lastevanematele 

 

okt 

 

Vikerkaar 

Päikene 

 

 

ebatraditsioonilisi puu- ja köögiviljadest šabloone ja 

vahendeid (joogikõrred, topsid, hambahari, kahvel jne). 

Videole on lisatud Päikese ja Vikerkaare rühma laste 

sügisteemalised tööd, kus on kasutatud eri vahendeid ja 

stiile. Kindlasti saavad vanemad uusi ideid, kuidas lastega 

kodus käepäraste vahenditega kunsti teha.  

Tegevuskeskused 

rühmades „Noored 

teadlased“ 

Liigutakse Rohelise kooli teemade radadel: 

õpitakse, avastatakse, uuritakse, tehakse 

katseid. 

nov kõik 

rühmad 

 

Vaata Tervis, heaolu. 

Rohelise kooli 

teemade 

avastamine 

robootika kaudu 

Tegevused, kus Bee-Bottide, Blue-Bottide 

Ozobottide, Dash ja Lego We Do 

komplektide, robotigu, maastikurobot, 

mTiny, Panda jne abil lahendatakse 

eriteemalistel õpimattidel ülesandeid. 

Konstrueeritakse Lego Educationi abil. 

sept-

mai 

aprill 

(nuti-

kuu) 

kõik 

rühmad 

õpetajad 

 

Õppetegevustes kasutatakse robootikavahendeid ka 

keskkonnateemade käsitlemisel. Õppemattide pildimaterjali 

saab kasutada edaspidi. 

 

Talvel toidetakse 

linde õuealal ja 

parkides 

 nov– 

aprill 

kõik 

rühmad 

 

Avatud tegevuste 

läbiviimine, 

vaatlemine ja 

kogemuste 

vahetamine 

Tutvustatakse Rohelise kooli 

seminaridel ja avatud tegevustel 

kuuldut, oma tegevusi ja meetodeid 

(keskkonnamängud, vaatlused, 

õppekäigud jne). 

sept – 

mai 

kõik 

rühmad 

Kuna rühmad asuvad eri majades, on koosolekud ja mõtete 

vahetused zoomis. Videoid ja fotosid näeb rühmade 

Facebooki lehel, Eliisis, kodulehel. 



HA ja KIK 

keskkonnaprojekt 

Viimsi Rannarahva Muuseumi 

keskkonnaprogramm „Kalade põnev 

maailm“ 

11.10 

2022 

Kõigi 

rühmade 

vanemad 

lapsed 

(25) 

11.10 osalesid kõikide rühmade vanemad lapsed KIK ja 

Haridusameti projekti toetusel Viimsi Rannarahva Muuseumi 

keskkonnaprogrammis „Kalade põnev maailm“. Lapsed tutvusid 

eri liiki ja suurusega kaladega. Multifilmi põhjal õpiti, et ainult 

ühiste jõududega saab seista merede ja ookeanide puhtuse eest 

ja kui tähtis on puhas vesi nii inimesele kui mere elanikele. 

Igale lapsele oma 

maasikas 

Joosepi talu maasikataimede istutamine Mai 

2022 

Kopli 98 Haridusamet ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pakkusid 

kevadel lasteaedadele Joosepi talu frigo maasikataimi, mis pidid 

saaki andma juba sel suvel.  

Vaatamata sellele, et lastead Maasikas on asenduspindadel – 

võtsime väljakutse vastu ja lapsed koos õpetajatega istutasid 

taimed kastidesse. Ei kahetse, sest saak oli vapustav ja 

maitsev. 

Linaprojekt Põhjamaade projekt „1m2 lina“ Mai 

2022 

Kopli 98 Eelmise õppeaasta maikuus toimunud lasteaia talgute raames 

aitasid lastevanemad õuealal (Kopli 98) ette valmistada pinnase 

lilleniidu lapikese rajamiseks ja Põhjamaade projekti „1m2 lina“ 

linaseemnete külvamiseks. 05.09 võtsid Päevalille ja 

Lepatriinude rühma lapsed lina üles. 

Tegevuskeskustega 

ühisüritus õuealal 

„Uuri, avasta, 

tegutse“ 

Lapsed läbivad eriteemalised 

tegevuskeskused Rohelise kooli teemadel 

(MÕK nädala raames). 

Mai 

2022 

kõik 

rühmad 

õpetajad 

 

Talvine 

aialinnuvaatlus 

2023 (Eesti 

Ornitoloogiaühing) 

Lapsed vaatlevad mänguväljakul linde.  Jaan 

28.-30. 

 

  



Loodushariduslik 

kampaania „Tere 

kevad“ 

Looduse vaatlemine ja esmaste 

kevadekuulutajate fikseerimine. 

Märts, 

mai 

 Vaadeldakse, pildistatakse, lahendatakse erinevaid ülesandeid. 

Miniaiandus „Aed 

aknalaual“ 

Seemned külvatakse istutuspottidesse, 

jälgitakse taimede kasvamist, hoolitsetakse 

nende eest. 

veeb- 

mai 

  

Õppeprogramm 

„Igal linnul oma 

alul“ 

Programmi viib läbi MTÜ Loodusring ja lapsi 

õpetab P.Veedla. 

mai   

Talgud  16.-

20.mai 

Kõik  

Sügise säras õue 

õppima 

Õuesõppenädal  31.10-

04.11 

Kõik Õuesõppe nädala (31.10-04.11) raames õppisid  lasteaia 

Maasikas Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed tundma tuult ja 

selle iseärasusi. Saadi teada, mis on tuul, kuidas see tekib, miks 

puhub ning räägiti tuule kasulikust ja kahjulikust mõjust. 

Praktilises mängus „Püüa tuult ja saa teada, mis tugevusega ja 

kust tuul puhub?“ kasutati õhupalli, kergeid kilekotte, paberist 

linte ja tuulelippu. Kuna oli suhteliselt tuulevaikne ilm, siis viidi 

õppetegevus läbi mere ääres. Tuulelipu valmistasid lapsed ise. 

Lepatriinude ja Päevalille rühma lapsed uurisid mikroskoopidega 

(Pocket, Bioscop) peiulilli. Esmalt kaevati lill välja ja arutleti, mida 

lill kasvamiseks vajab. Lapsed kordasid lille osi ja vaatlesid 

kuivatatud seemneid. Järgnevalt kleepisid lapsed lille erinevad 

osad õigesti kleeplindile, mida saab ka edaspidi õppevahendina 

kasutada. Tunni lõpus mängiti mängu „Elav-eluta“. Õuesõppe 



raames uuriti luupidega männi ja kuuse käbisid ning mõlema puu 

okkaid. Lapsed kirjeldasid neid ja leidsid erinevusi. Põnev oli  

programmeerida maastikurobotit. Tegevused olid lõimitud 

matemaatikaga. 

GLOBAALNE KODAKONDSUS (Kliimamuutused: Prügi, taaskasutus, energia) 

Eesmärgid: 

• Õppe- ja kasvatustöö on toetanud lõimimist Eesti ühiskonda. 

• Lapsed on õppinud tundma eri rahvaste kultuuri ja kombeid, loodust ja elu-olu. 

• Koostöös lastevanematega on avastatud Eestimaad. 

• Lapsed on sallivamad, hoolivamad ja õppinud austama mitmekesisust. 

• Anda eakohaseid teadmisi kliimamuutustest ja seda mõjutavatest teguritest. 

TEGEVUSED TEGEVUSTE TÄPSUSTUS AEG OSALEJAD TÄITMINE 

Päikese, Päevalille 

ja Lepatriinude 

rühma lapsed 

osalevad  projektis 

„Kiusamisest vaba 

lasteaed“ 

Õppe- ja kasvatustöös 

kasutatakse projekti 

elemente.  

 

sept – 

mai 

Päikene 

Lepatriinud 

Päevalill 

Oktoobrikuu on vaimse tervise kuu: terves kehas terve vaim! 

Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“  elementide kasutamine 

õppe-kasvatustöös. Looduses viibimine ja õppimine teeb 

õnnelikuks. 

• Rahvusvaheline vägivallavastane päev (02.10) - omavahelised 

suhted ja kiusamisest hoidumine 

• Rahvusvaheline sallivuspäev (16.11) – austame neid, kes on 

meist erinevad. 

• Rahvusvahelist AITÄH päev (11.01). 

• Kallistamise päev (21.01) 

• Rahvusvaheline kiusamisevastane päev (04.05). 



Avastame 

Eestimaad ja 

külastame 

naabreid 

Rühmad kasutavad 

õppetegevuste läbiviimisel 

Mondo fotomappe tutvumaks 

teiste riikide eluolu ja 

loodusega. Tutvutakse 

erinevate maade autorite 

loominguga: muinasjutud, 

laulud, tantsud, luuletused. 

Tutvutakse linnaosa, parkide ja 

Tallinna Vanalinna ajaloo ja 

arhitektuuriga. 

Vikerkaar, Päikene: Rühma 

projektid „Teeme ise maitsvalt 

ja tervislikult“  raames 

tutvutakse eri rahvaste köögi ja 

toiduretseptidega.   

„Me oleme koos“ (Ukraina 

kultuur, kombed, mängud, toit 

jne) 

 Päevalill: Rühma projekti 

„Eesti ja eesti keel meie elus“ 

Lepatriinud: Rühma projekt 

„Muinajuttude imeline 

maailm“ 

sept– mai kõik 

rühmad 

õpetajad 

 

   

 

 

 

Vikerkaare, 

Päikese  

rühm 

 

 

 

Päevalill, 

Lepatriinud 

Õpiti erinevate maade luuletusi, laule, loetakse Eesti kirjanike teoseid, 

Eesti Vabariigi sümboolikat, vaatamisväärsusi jne. 

 

 

 

 

 

 

Vikerkaar, Päikene: toitude valmistamine, degusteerimine, 

presentatsioon toitudest, retseptiraamatu koostamine. 

 

 

Ukraina elu-olu, kultuuri tundmaõppimine 

 

Muinasjutte lavastatakse, tehakse lauateatrit ja meisterdatakse 

muinasjuttude tegelasi 

 



Mihkli-, hingede-, 

mardi-,  

kadri-, vastlapäeva. 

I Advent ja 

maslenitsa 

kombestikuga 

tutvumine 

Tutvumine kalendri 

tähtpäevade ja vanade 

tavanditega ja räägitakse 

nende seosest loodusega. 

sept                     

nov                 

veebr 

märts 

kõik 

rühmad 

muusika-

õpetaja 

õpetajad 

Hingedepäeval süüdati rühmades küünlad.  

 

     

Osalemine 

kampaaniates 

Maailmakoristuspäev 

 

 

 

 

 

Autovaba päev 

 

Euroopa jäätmetekke 

vähendamise nädal 

 

Sept 

 

 

 

 

 

 

22.09.20 

 

19.-27.11 

 

Kõik 

rühmad 

Maailmakoristuspäeva raames korjasid 15.09 Päevalille ja Lepatriinude 

rühma lapsed Kopli 98 mängu- ja spordiväljakul, 16.09 Päikese ja 

Vikerkaare rühma lapsed Kopli pargis väikeprügi. Ka merepäeval 

(22.09), kui Päevalille ja Lepatriinude rühma lapsed läksid õppekäigule 

mere äärde, korjati marsruudil Kopli, Vasara ja Alasi tänav ning Stroomi 

rannaala majaka juures, prügi, mida inimesed on maha visanud. Kokku 

osales prügi korjamisel erinevatel päevadel 27 last ja õpetajat. Kõige 

rohkem oli maas suitsukonisid ja väikeste pakendite pabereid. Lapsed 

õppisid prügi sorteerima, vaatasid videofilme ja arutlesid, miks on isegi 

väikeprügi looduses kahjulik. 

Räägiti transpordivahenditest, mis ei ole loodusele kahjulikud ja 

arutati, kuidas jõuda ohutult lasteaeda. 

 

 

 



Rahvusvaheline 

digijäätmete koristusnädal 

TELIA koristuspäev (üle-

eestiline) 

Turvalise Interneti päev 

(ülemaailmne) 

Sooja kampsuni päev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnieri kogumiskampaania Lõpp 

4.mai 

   

TERVIS JA HEAOLU. TOIT 

Eesmärgid: 

• Lapsed ja töötajad on terved, sõbralikud ja rõõmsameelsed. 

• Lapsed on  viibinud rohkem õues, tänu millele on tervemad.  

• Lapsed on õppinud, et tervislik toitumine on tervete hammaste ja liikumine  tervise alus.  

• Lapsed on omandanud esmased teadmised , kuidas ennetada ohtusid enda ümber ja kuidas käituda õnnetuse korral. 

• Tervist edendavate ürituste korraldamisse on kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid. 

• Puhas toit ja vesi on elu alus 



TEGEVUSED LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE 

TÄPSUSTUS 

AEG OSALEJAD TÄITMINE 

Projektides 

osalemine 

Osaletakse projektis 

„Tervist edendav lasteaed“ 

Rühmasisesed 

terviseprojektid on  

Päikese ja Vikerkaare  

rühmal.                                 

Projekti „Kiusamisest vaba 

lasteaed“ elementide 

kasutamine“ ja vaimse 

tervise toetamine 

sept – 

mai 

Kõik rühmad 

 Vikerkaar 

Päikene 

 

Päikene:   „Suukool võitleb suukollidega“ 

Vikerkaar:  – „Suukool võitleb suukollidega“ 

Terved hambad ja puhas vesi on tervise alus“ 

Okt: vaimse tervise kuu 

Õueõppe 

tegevuse 

läbiviimine 

Kõik rühmad viivad läbi 

eesmärgistatud õueõppe 

tegevuse vähemalt üks 

kord nädalas. 

sept – 

mai 

kõik  

31.10-04.11 

Õuesõppe tegevusi viidi läbi õuealal, lähedalasuvates parkides, Stroomi 

metsas ja mere ääres. 

Õuesõppe nädal (Vt Loodus)  

Liikumistegevuste, 

matkade ja 

liikumismängude 

läbiviimine 

Hommikuvõimlemine, 

liikumistegevused ja 

mängud rühmaruumis,  

õuealal, mänguväljakul 

ja linnaosa parkides. 

sept – 

mai 

õpetajad 

muusika-

õpetaja 

Kopli, Kadrioru, Löwenruh park 

Spordipäevade 

läbiviimine 

Sportlik mihkli- ja 

vastlapäev, maslenitsa.  

 

sept 

veebm

ärt 

õpetajad 

muusika-

õpetaja 

 



Sportlik 

mihklipäev 

õuealal 

Tegevustes mihklipäeva 

temaatika, mis on 

ühendatud sportlike 

tegevustega 

sept Kõik 

rühmad 

28.09 toimus Kopli 98 õuealal traditsiooniline sportlik mihklipäev. Ühisürituse 

alguses rääkis muusikaõpetaja mihklipäeva olemusest ja tähtsusest 

rahvakalendris. Tõdeti, et ka praegu on sügis käes, ka oma väikesest õppeaiast 

on saak korjatud ja võib pidu pidada. Kui vanasti jooksid sel päeval lapsed 

viimast korda paljajalu, siis praeguse külma ilmaga oli neljas erinevas 

tegevuskeskuses, mida lapsed läbisid, seotud teema „Sügis aias“ liikumise, 

sportlike tegevuste ja teatevõistlustega: korjati kartuleid, tehti seenesuppi, 

õuntest ja pirnidest kompotti ning avastati  köögiviljade kasvamise kohti. 

Muusikaõpetaja juhendamisel mängiti ühiselt ringmänge. Rühmades süüakse 

ühiselt arbuusi.  

Ülemaailmne 

toidupäev 

TÕN -nädala 

tegevused 

Minu lemmikvõileivad 

 

 

 

 

okt Lepatriinud 

Päevalill ja 

vanemad 

Lepatriinude ja Päevalille rühmal valmis koostöös lastevanematega imeliste 

võileibade digiraamat. Esmalt tegid eriilmelisi ja kaunistustega võileibu lapsed 

ja peale vanemate kodus valmistatud leibadest  fotode ja retseptide saatmist 

valiti veel põnevamad välja ja tehti neid koos lasteaias. Lastel oli põnev endal 

kokata, aga ka huvitav vaadata, milliseid võileibu teiste laste kodudes tehakse. 

Eelmisel õppeaastal koostati koos vanematega tervislike smuutide 

kokaraamat. 

Eesti toidu kuu 

Toitume 

tervislikult 

Eesti toidu kuu raames 

tervislike toitude 

valmistamine ja 

degusteerimine, kus 

kasutatakse ka lasteaia 

õppeaiast korjatud 

aiasaadusi. Iga päev 

rühmades 

vitamiinipausid. 

sept   

 

 

  

õpetajad 

lapse-

vanemad 

Eesti toidu kuu tähistamine septembrikuus on saanud lasteaias traditsiooniks. 

Mini õppeaia  väikestesse istutuskastidesse istutati kevadel 2 sorti kartulit, 

peterselli, maasikaid, hernest, aknalaudadel kasvatati maitserohelist ja 

tomateid. Lastele meeldib taimede eest hoolitseda, saaki korjata ja nad 

teavad, et enda kasvatatu on puhas. Sellel sügisel Eesti toidu kuu ja kahe 

rühma projekti „Teeme ise maitsvalt ja tervislikult“ raames tegid Vikerkaare 

ja Päikese rühma noored kokad  õuntest ja porganditest mahla, puuviljadest 

smuutit ja moosi, juur- ja puuviljadest tervislikku salatit ning valmistasid 

kabatšokist ja kartulist pliine, Päevalille ja Lepatriinude rühma lapsed 

kama jooki. Õppekäikudel turule ja poodi õpivad lapsed tundma 



erinevaid toiduaineid ja kokkamise käigus omandavad erinevaid teadmisi ja 

tööoskusi, sest kaaluvad, lõikavad, segavad toiduainete komponendid ise, 

tegevused on lõimitud eri valdkondadega. Enda kasvatatud ja valmistatud toit 

õpetab toitu väärtustama ja maitseb hästi. 

Projekt „Teeme 

ise maitsvalt ja 

tervislikult“ 

Kogu aastat hõlmav 

projekt, kus tutvutakse 

erinevate riikide toitude 

retseptidega ja lapsed 

valmistavad toidud 

algusest lõpuni ise. 

sept- 

mai 

Vikerkaar 

Päikene 

Toite valmistatakse kalendri tähtpäevadel mardi-kadripäev, 

maslenitsa, vastlapäev, vabariigi aastapäev, kingina isade- ja 

emadepäeval ja rühma lase sünnipäeval. 

Noored teadlased 

avastavad  

 

Uuritakse, tehakse 

katseid, avastatakse ja 

tehakse järeldusi. 

nov 

 

 

 

 

 

 

     

     

Häirekeskuse 

konkurss „Lumest 

lumele 112. 

Rahvusvaheline 112 

päev 

  

 

11. 

veeb 

Kõik 

rühmad 

 

 

abiks teema käsitlusel Häirekeskuse kodulehel olev lastenurk, kus on 

palju huvitavaid materjale.  

 Rahvusvahelisel 112 päeval 11.02 räägitakse päästeametniku, politsei 
ja kiirabitöötaja elukutsest ja korratakse, kuidas käituda hädaolukorras. 



Vähihaigete laste 

toetuskampaania 

 15. 

veeb 

Päevalill, 

Lepatriinud 

 

Vitamiinikuu Väärtustatakse vaimset 

tervist: suhtle, söö, 

maga, tunne, liigu 

märts Kõik 

rühmad 

 

Veepäev Vee tähtsus inimesele ja 

loodusele 

22. 

märts 

Päevalill 

Lepatriinud 

 

Nutikuu Terviseteemade 

käsitlemine 

robootikavahendeid 

kasutades 

aprill Päevalill 

Lepatriinud 

Päikene 

Vikerkaar 

 

 

• Täidame lasteaia keskkonnapõhimõtteid 

• Osaleme võimalusel kampaaniates, konkurssidel 

• Osaleme Rohelise kooli seminaridel 

 

 

 


