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Koosoleku päevakord: 

1. Motivatsioonisüsteem + Hääletus „Mängulisem õpi- ja kasvukeskkond“ 
2. Dokument "Rohelise Kooli tegevused ja koolitused" (serveris) 
3. Puude sildistamine lasteaia õuealal 
4. Keskkonnaülevaatuse läbiviimine 
5. Pelguranna lasteaia looduskonverents 
6. Katsetus "1min elektrita" 
7. Jooksvad küsimused  

 

1. Motivatsioonisüsteem + Hääletus „Mängulisem õpi- ja kasvukeskkond“  
• Hääletamine toimub ajavahemikul 19.12-23.12.2022.  
• Lasteaia sünnipäeval 05.01.2023 võitja väljakuulutamine. 
• Statuudi info ja hääletussedelid prindib ning postitab Reelika. 

Motivatsioonisüsteem: 

• Mõtted: Mida muuta ja kuidas? Mis on motivaatorid? 
• Küsitlus:   Materiaalne  või  Mittemateriaalne  

2. Dokument "Rohelise Kooli tegevused ja koolitused" (serveris) 
„Rohelise Kooli koolitused ja tegevused rühmas koos lastega“ dokument asub serveris 
Keskkonnatöörühma kaustas esilehel (kohe näha)! 

• Täita: tegevused lastega, koolitused, rühma tegevused. 
• Eelnev on vajalik rohelise lipu vaheaasta aruandeks. 
• Täidab kogu personal! 
• Reelika: LTP-st tellida koolituste teavitused enda meili peale, siis saate sagedasi 

ülevaateid õpetajatele pakutavatest koolitustest.  

 

 



3.Puude sildistamine lasteaia õuealal 

• Sildid võiks olla puidust, sobivad meie keskkonnaga paremini ja on loodussõbralikud  
(puit kuuris olemas) 

• Sildid lähevad - 9 suurt puud õueala 
• Lee kirjutab / kõrvetab 
• Margit ja Lee valivad puidu, millele kirjutada  
• Liinal saag – lauajupid õigesse mõõtu 
• Olga J. lakib, et paremini püsiksid 

 

4.Keskkonaülevaatuse läbiviimine 

• Küsimused lapsevanematele, lastele, personalile. 
• Praeguse tegevuskava kokkuvõte: eesmärgid, tulemused, parendused. 
• Alateemad: lähtuda kõigist, võrrelda eelmise keskkonnaülevaatuse tulemustega.  
• Jäävad samad küsimused, mis 2 aastat tagasi. 
• Jaanuari alguseks küsimuste läbivaatamine ja avamine (kuupäev selgub). 

5. Pelguranna lasteaia looduskonverents 
Looduskonverents Pelguranna Lasteaias: 

• Konkreetsed ülesanded ehk kes ja mille eest vastutab!!! 
• Ettekanded meie majast ja külalised. 
• Osalejad Põhja-Tallinna lasteaiad. 
• Toimumisaeg nt aprilli lõpp – mai algus. 
• Lapsevanematele rääkida Rohelise Kooli tegemistest lahtiste uste päeval mai kuus. 

6. Katsetus "1min elektrita" 
Rühmades 1 min elektrita: proov!  

Kontrollida patareid üle kõigis rühma antud valgusallikates ja raadios – need peavad seal sees 
olema. Abikastid asuvad WC kätepaberi hoidikute peal, selgitada lastele, kus asub abikast ja 
miks see meie rühma jaoks vajalik on. 

7. Jooksvad küsimused  
• Keskkonna töörühma tegevuskava täitjad: Olga J., Liina ja Annika 

                      

 

 


