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Tegevuskava 2021-2022 

 

Teemavaldkonnad, millele käesoleval ja järgmisel õppeaastal 

keskendume: 

● Elurikkus, loodus ja õueala 

● Prügi käitlemine 

 

Eesmärgid: 

 

●  Laps tunneb ära ja nimetab lasteaia õuealal kasvavaid taimi ja puid. 

●  Lasteaia õueala pakub erinevaid võimalusi õuesõppe läbiviimiseks. 

●  Lasteaias sorteeritakse jäätmeid ja vähendatakse tekkivate jäätmete hulka. 

●  Laps teab, miks prügi sorteerimine on vajalik ning kuidas seda teha 

●  Laps väärtustab taaskasutust, kasutame igapäevaselt taaskasutusmaterjale. 

 

Lasteaia keskkonnapõhimõtted: 

 

1. Väärtustame elurikkust ning looduse tundmist. 

2. Kasvatame teadlikkust jäätmete vähendamisest ja sorteerimisest. 

3. Väärtustame taaskasutust, kasutades nii õppetegevustes kui mängudes 

taaskasutusmaterjale. 

4. Õpetame keskkonnateadlikkust läbi õpetajate isikliku eeskuju. 

5. Rakendame aktiivselt õuesõpet. 

 

Pildid ja muu info tegevuste kohta palun saata Piret R-le või Kerstile, kes Rohelise 

Kooli tegevusi lasteaia FB-s ning kodulehel kajastavad. 

  



 

 

AEG TEGEVUS VASTUTAJAD-

LÄBIVIIJAD 

KOMMENTAARID 

Märts-Aprill 2021 Tegevuskava 

kokkupanek 

RK töögrupp  

 Keskkonnapõhimõ

tete koostamine 

RK töögrupp  

Kevad 2021 Õppemängude 

koostamine 

õuealale 

RK töögrupp Erinevad 

loodusteemalised 

mängud tulevad mõlema 

maja õuealale, nt 

lamineeritud kuuride 

seintele.  

Kevad 2021 Vihmaussihotelli 

loomine 

Karin Tein Hotell saabub meie õuele 

hiljemalt mais. 

Vihmausse saavad 

lapsed kaevata välja 

näiteks peenrakastidest, 

kuhu pole veel midagi 

istutatud. Hotelli eest 

hakkavad rühmad 

hoolitsema nädala kaupa 

graafiku alusel 

(biojäätmete lisamine, 

vajadusel puhastamine) 

Kevad-Suvi 2021 Õueala taimede ja 

puude 

kaardistamine, 

infostendide 

kujundamine 

RK töögrupp - 

kaardistamisega tegeleb 

Imbi, infostendi 

kujundab Kadri. Kõik 

aitavad kaasa 

meistrimehe leidmisele. 

Infostendidest on 

võimalik luua meie oma 

väike loodusõpperada, 

kus on ühendatud 

teabetahvlid ning vahvad 

õppemängud ja 

ülesanded. 

    

26.-30.04.21 / mai 

algus - vastavalt 

ilmale 

Istutamisnädal - 

rühmad teevad 

ettevalmistusi ning 

istutavad 

kastidesse 

erinevaid vilju. 

Tegevused viiakse 

läbi 

rühmadepõhiselt 

ning kajastatakse 

ühiselt. 

Kõik rühmad ja õpetajad Täpsem info aprilli 

lõpus. 

Aprill 2021`, üles 

1. maiks 

Õuenäitus “Ära 

viska prügi maha”, 

mille kinnitame 

lasteaia hoovi 

ümbritsevale aiale 

Kõik rühmad ja õpetajad Kunstitöö võivad 

rühmad teha vabalt 

valitud 

tehnikas/materjalidest. 

Eriti soositud on 



taaskasutus. Valmis tööd 

lamineerime ning 

kinnitame aiale.  

24.04 - 04.05 Maailmakoristus- 

päev - rühmakaupa 

korjame prügi 

lasteaeda 

ümbritsevatelt 

tänavatelt 

Kõik rühmad ja õpetajad  

Juuni 2021 - juuni 

algul kokku 

leppida, kes ja 

millal 

Õuesõppenädal - 

iga rühm saab ühe 

õuepäeva, mil ka 

magatakse-

süüakse õues. 

Kõik rühmad ja õpetajad Hea on, kui mõlemas 

majas korraga 1 rühm 

õuepäeval. 

Sõimerühmad 

otsustavad ise, kas 

soovivad ka magada 

õues. 

    

    

Oktoober 2021 Keskkonna- 

ülevaatuse 

läbiviimine 

RK töögrupp  

Oktoober 2021 Taotluse esitamine 

ametlikult 

Rohelise Kooli 

programmiga 

liitumiseks 

RK töögrupi juht  

 


