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Tallinna Vormsi Lasteaia Rohelise Kooli programmi tegevuskava 2022/2023 

  

Tallinna Vormsi Lasteaia Rohelise Kooli tegevuskava on seotud lasteaia arengukava, 

õppekava ja tegevuskavaga. 

 

Tallinna Vormsi Lasteaia keskkonnaalased põhimõtted: 

• Tunneme kodulähedast loodust ja viibime palju õues. 

• Võtame omaks keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi ning anname lastele eeskuju. 

• Taaskasutame võimalikult palju. 

• Kaasame lapsevanemaid ning jagame teavet säästliku eluviisi kohta. 

• Õuesõppe tegevuste läbiviimine kord nädalas. 

• Keskkonnaalaste ürituste organiseerimine. 

• Osalemine keskkonnakampaaniates ja -projektides.  

• Sorteerime prügi. 

• Kustutame ruumist lahkudes tule.  

 

2022-2023. õppeaastal käsitletavad teemad: 

1. Globaalne kodakondsus  

2. Elurikkus ja loodus 

3. Tervis ja heaolu 

 

 

 

 

 

 

 



Tallinna Vormsi Lasteaia „Rohelise kooli“ tegevuskava eesmärgid 2022/2023.  

õppeaastaks 

 

1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

1.1. Keskkonna töögrupi tööd on koordineeritud ja rakendatud 

1.2. Tallinna Vormsi Lasteaia arengukava tegevuskava sisaldab Roheline Kool programmi 

tegevusi. 

1.3. Teostatud on keskkonnaülevaatuse küsitlus ning parendusettepanekuid arvestatud edasise 

töö planeerimisel 

1.4. Roheline kool programmi põhimõtete rakendamine ja II rohelipu taotlemine 

 

2. Personali juhtimine 

2.1. Personali on koolitatud  

2.2. Meeskonnatööd on edasi arendatud  läbi erinevate ühisürituste, töörühmade töö ja ühiste 

väärtuste lõimimise õppetegevustesse. 

2.3. Personal on teadlik ja kaasatud Roheline Kool programmi põhimõtetesse 

 

3. Avalik suhtlemine ja partnerlus 

3.1. Toimib tõhus koostöö erinevate huvigruppidega. 

3.2. Oma kogemusi on jagatud teiste haridusasutustega erineval tasandil. 

3.2. Osaletakse erinevates keskkonnaalastes projektides  

 

4. Ressursside juhtimine 

4.1. Lasteaia majandamine on säästlik ja keskkonnasõbralik.  

4.2. Õppeaia edasiarendus ja vajaduspõhised parendustööd  

4.2. Lisarahastuse leidmine erinevate projektide toel  

 

5. Õppe- ja kasvatustegevus 

5.1. Õuesõpe ja liikumine on lõimitud erinevate valdkondadega ning on õppe- ja 

kasvatustegevuse lahutamatu osa.  

5.2.Laste keskkonnateadlikkuse kujunemist on toetatud ja analüüsitud läbi Rohelise kooli 

programmi. 

5.3. Õppeaias tegutsemise läbi on toetatud laste koostöö-, loovuse- ja ettevõtlikkuse oskused. 



Rohelise Kooli töörühma koosseis 2022/2023 õppeaastaks 

 

1. Marge Leitalu keskkonna töögrupi juht 

2. Ruth Jaansalu õpetaja/ lapsevanem 

3. Raili Uustalu lapsevanem 

4. Anneli Kümnik õpetaja 

5. Kaisa Uudemets õpetaja  

6. Julia Hromova õpetaja abi  

7. Anu Jasson õppealajuhataja 

8. Sirly- Eneken Praun direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tegevuskava 2022/2023 õppeaastaks 

1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Tegevus Täitmine Vastutaja 

Keskkonnatöögrupi töö koordineerimine pidev juhtkond, 

keskkonnatöögrupi 

juht 

Roheline Kool tegevuskava 2022-2023 koostamine ja 

keskkonnaülevaatuse küsimustikud 

november/ 

detsember 2022 

keskkonnatöögrupp, 

juhtkond 

Rohelise Kooli tegevuste analüüs juuni 2023 juhtkond, õpetajad, 

lapsevanem 

Koostöövõimaluste leidmine erinevate 

organisatsioonidega 

õppeaasta jooksul juhtkond, 

keskkonnatöögrupp 

Projektides osalemine (KIK; PRIA; Linnaaiandus, 

Räpina taimekasvatus jne) 

õppeaasta jooksul juhtkond, 

keskkonnatöögrupp 

Projektõppe, õuesõppe ja tehnoloogia ühendamine ja 

rakendamine  

õppeaasta jooksul juhtkond 

 

2. Personalijuhtimine 

Tegevus Täitmine Vastutaja 

 Õpetajate arendamine  

• Roheline Kool  seminarid, koolitused 

• Roheline kool info järjepidev edastamine  

• Töötoad (tekstiili vähendamise-, viltimise-, 

muusikaseina töötuba) 

 

 

õppeaasta jooksul  

 

Juhtkond, keskkonna-

töögrupi juht 

 

Keskkonnatöörühma koosolekud 

 

õppeaasta jooksul Juhtkond, keskkonna 

töögrupp 

Soome Vantaa Ilola lasteaia õpetajate külaskäik- 

kogemuste jagamine õuesõppe- ja keskkonnahariduse  

ja robootika ja tehnoloogia ühendamise valdkonnas 

(valdkondade vaheline lõimimine ning praktiline 

õpituba).    

30. september 

2022 

juhtkond, 

rühmaõpetajad, 

haridustehnoloog 



Pangapealse lasteaias üle- eestilisel robootikaseminaril 

robootika- ja tehnoloogiavahendite lõimimisest 

õuesõppe-, keskkonnahariduse- jt valdkondadega. 

6. oktoober 2022 rühmaõpetajad, 

haridustehnoloog 

Aprillis (nutikuu raames) õuerobootika õpituba 

Tallinna lasteaedade õpetajatele.  

aprill 2023 haridustehnoloog/ 

keskkonnatöögrupi 

juht, rühmaõpetajad 

Tallinna Linnaaiandus õppeaaia projekt 2023 15.02.2023 keskkonnatöögrupp, 

juhtkond 

Roheline Kool rohelise lipu taotlusdokumentide 

vormistamine 

aprill 2023 keskkonnatöögrupp, 

juhtkond 

Õpetajad viivad läbi avatud õuesõppetegevusi 

üksteisele. 

õppeaasta jooksul juhtkond 

Tekstiili töötuba töötajatele (Euroopa jäätmete tekke 

vähendamise nädalal). Rühmaustele jõulupärgade 

meisterdamine.    

november 2022 Keskkonnatöögrupp, 

kunsti töögrupi juht 

Projektide kirjutamine ja uutest projektides osavõtt 

lisaressursside leidmiseks (Linnaaianduse õppeaedade 

projekt, KIK, PRIA) 

õppeaasta jooksul juhtkond, 

keskkonnatöögrupp 

Linnaaianduse õppeaiaprojekti lõpparuande esitamine 30. november 

2022 

keskkonnatöögrupi 

juht, juhtkond 

Osalemine õpiõuega õuesõppekonverentsil “Laste 

digikompetentsi arengu toetamine õue- ja 

toakeskkonnas" Tartu Ülikooli Narva Kolledžis  

28. oktoober  

2022 

Rühmaõpetaja/ 

haridustehnoloog 

 

3. Avalik suhtlemine ja partnerlus 

Tegevus Täitmine Vastutaja 

Lastevanemate ja hoolekogu koosolekutel teavitustöö 

Rohelise Kooli teemal ning vanemate kaasamine 

erinevate ürituste ja projektide kaudu 

õppeaasta jooksul  Õpetajad/ juhtkond 

Helkurpuu lasteaia õuealale koostöös lapsevanematega november 2022 rühmaõpetajad 

Mandala väljakutse koostöös lapsevanematega 

(looduslikust materjalist mandalate meisterdamine) 

oktoober 2022 rühmaõpetajad 



Lapsevanematega koostöös ühised 

võimlemishommikud aprillikuus (südamekuu raames) 

aprill 2023 Ujumisõpetaja, 

rühmaõpetajad 

Sügismatkad RMK loodusõpperadadel sügis/ kevad 2022/ 

2023 

Õpetajad 

Õppeprogrammid- KIK, Lehola 

Keskkonnaharidusekeskus.  Keskkonnake külla 

lõpurühmadele 

Sügis/ kevad 

2022/2023 

Õppealajuhataja/ 

õpetajad 

Tartu Loodusmaja õpetajate külaskäik   september 2022 Juhtkond, 

keskkonnatöögrupi 

juht 

Perma Ühingu ning Keskkonna- ja Kommunaalameti 

koostöös õpiõu linna töötajatele Vormsi Lasteaia 

õuealal „Permakultuur aias ja peenral“  

september 2022 Juhtkond, keskkonna 

töögrupp 

Soome Vantaa Ilola lasteaia õpetajate külaskäik ning 

kogemuste vahetamine (robootika ja tehnoloogia-, 

keskkonnahariduse- ja terviseedenduse igapäevane 

lõimimine õppetegevustesse) 

september 2022 Juhtkond, 

rühmaõpetajad 

Osalemine Action Days 2022 "Running out of time" 

teatejooksus lasteaialastega 

28.oktoober 2022 Keskkonnatöögrupi 

juht, liikumisõpetaja 

ja ujumisõpetaja 

Rohekooli uudiskirja intervjuu kompostimise teemal september 2022 Keskkonnatöögrupp 

Loodusõpperaja edasi arendamine koostöös Tallinna 

Ülikooli tudengi bakalaureuse tööga.   

õppeaasta jooksul Juhtkond, 

keskkonnatöögrupp 

Osalemine Maailmakoristuspäeval 2022 september 2022 Rühmaõpetajad, 

juhtkond 

Rohelise Kooli tegevuste kajastamine  

lasteaia ja Haridusameti kodulehel  

pidev Haridustehnoloog/ 

keskkonna töögrupp 

 

4. Ressursside juhtimine  

Tegevus Täitmine Vastutaja 

Õppeaia edasiarendus (linnaaianduse projekti raames 

2023 kevadel) 

õppeaasta jooksul Juhtkond/ keskkonna 

töögrupp 



Õueala heakorratööd sügis/ kevad  

2021/2022 

Juhtkond, töötajad 

Vajamineva õueinventeri soetamine   õppeaasta jooksul Keskkonna töögrupp, 

juhtkond 

Pesakaamera soetamine ja paigaldamine lasteaia 

õuealale koostöös hoolekogu ja lapsevanematega 

õppeaasta jooksul Juhtkond, 

keskkonnatöögrupp 

 

5. Õppe-ja kasvatustegevus 

Tegevus Täitmine Vastutaja 

Õppekäigud ja matkapäevad aiarühmades (RMK, KIK) õppeaasta jooksul rühmaõpetajad 

Rohelise Kooli tegevuste planeerimine rühmades õppeaasta jooksul õppealajuhataja 

Autovabapäevast osavõtt. Kaasatud kõik rühmad, 

töötajad, lapsevanemad.  

22.09.2022 Rühmaõpetajad, 

keskkonnatöögrupp 

Üle- eestilisest spordinädalast osavõtt aiarühmadega september Rühmaõpetajad, 

liikumisõpetaja 

Spordipäevade korraldamine 3 x õppeaastas koostöös 

Läänemere Gümnaasiumiga ning sügisese 

spordipäevade raames osalemine Action Days 2022 

"Running out of time" teatejooksus  

õppeaasta jooksul Liikumisõpetaja 

koostöös 

ujumistreeneriga 

Süvendatult tegeletakse rühmades elurikkuse, globaalse 

kodakondsuse ning tervise ja heaolu teemadega 

pidev rühmaõpetajad 

Lindude söötmine ja rasvapallide meisterdamine 

rühmades.  

talv 2022/2023 Õpetajad 

Lapsed on tegelevad igapäevaselt prügi sorteerimise, 

kompostimise teemadega 

õppeaasta jooksul õpetajad 

Lapsed tunnevad lasteaia õuealal elavaid eluslooduse 

liike (putukad, linnud, loomad, taimed, puud) 

õppeaasta jooksul õpetajad 

Osavõtt konkursitest ja kampaaniatest: 

Räpina Aianduskooli projekt, Tallinna Loomaaia 

kõrvitsa ja köögiviljade kogumise kampaania,    

õppeaasta jooksul rühmaõpetajad 



Lastega lillevälja edasi arendamine ja taimede 

istutamine/ külvamine 

õppeaasta jooksul Keskkonnatöögrupp, 

rühmaõpetajad 

Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe ja 

kasvatustöö läbiviimisel: *õuesõpe vähemalt 1x nädalas 

(kevad, suvi, sügis periood) 

*loodusliku materjali kasutamine;  

*õppekäigud loodusesse; laste silmaringi laiendamine: 

matkad ja väljasõidud 

õppeaasta jooksul Õpetajad/ 

õppealajuhataja 

Mandala väljakutse kõikidele rühmadele. 

Taimekastidesse ja kasvuhoonesse looduslikest 

vahenditest mandalate loomine lasteaia õuealale.  

oktoober 2022 rühmaõpetajad 

Metsateemaline näitus koostöös lapsevanematega 

Kaasatud kõik rühmad. Kasutatud ainult loodulikud 

materjalid.  

september 2022 rühmaõpetajad 

Lastega erinevate veebirakenduste katsetamine, 

animatsioonide loomine. Õpitubades ja blogides oma 

kogemuste jagamine. 

õppeaasta jooksul Õppealajuhataja, 

haridustehnoloog 

Taimede külvamine, kastmine, rohimine, saagi koristus, 

uurimine ja vaatlemine jne. 

sügis/ kevad 

2022-2023 

õpetajad 

Sooja kampsuni päeva tähistamine  veebruar 2023 rühmaõpetajad 

Lasteaia õuepäevad (terve päev väljas kogu lasteaed).  juunis 2023 Õpetajad/ juhtkond 

Projektõppe metoodika sidumine keskkonnaharidusega 

rühmades  

õppeaasta jooksul 

2022 

õpetajad 

Osalemine Maailmakoristuspäeval koolieelikute 

rühmaga 

sügis 2022 Õpetajad  

Euroopa jäätmete tekke vähendamise nädalal- tekstiili 

jääkide kasutamine õppetegevuse osana 

November, 

detsember 2022 

 rühmaõpetajad 

Koolieelikute rühmi külastab Keskkonnake kevad 2023 Keskkonna töögrupi 

juht 

Arendavate IKT- vahendite kasutamine  „Rohelise 

Kooli“ planeeritud tegevustes ja õppetöös kõikides 

rühmades 

õppeaasta jooksul õppealajuhataja 



Erinevate rahvaste kultuuride kuu- rahvustoitude 

valmistamine ja maitsmine rühmades. Eesti toidu 

propageerimine. 

märts 2023 Rühmaõpetajad, 

keskkonnatöögrupp, 

juhtkond 

Õppeaias tegevuste korraldamine õppeaasta jooksul Õppealajuhataja, 

keskonnatöögrupp 

 

 

 

 

 


