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Lasteaia keskkonna põhimõtted 

• Väärtustame elurikkust ning looduse tundmist. 

• Kasvatame teadlikkust jäätmete vähendamisest ja sorteerimisest. 

• Väärtustame taaskasutust, kasutades nii õppetegevustes kui mängudes 

taaskasutusmaterjale. 

• Õpetame keskkonnateadlikkust läbi õpetajate isikliku eeskuju. 

• Rakendame aktiivselt õuesõpet. 

 

Rohelise kooli töörühma liikmed 2022/2023 õppeaastal: 

Siret Sõmer – õpetaja 

Triin Laurik – õpetaja 

Piret Paadimeister – õpetaja 

Julia German – õpetaja 

Viktoria Lohe – õpetaja abi 

Kadri Kadakas – õpetaja 

Mari Männapsoo – õpetaja 

Piret Reimann – õpetaja 

Kersti Rüütel - õpetaja 

Lolita Stantšik – õpetaja 

Anu Mägi – õpetaja 

Marge Punga - õpetaja 

Karin Tein – lapsevanem 

Elise Perle – õppealajuhataja 

Viktoria Toomik – majandusjuhataja 

Liia Tuvik – liikumisõpetaja 

 

Teavitamine  

Lasteaia Rohelise kooli tegevusi kajastatakse regulaarselt lasteaia kodulehel ja Facebooki 

lehel. Samuti Rohelise kooli võrgustiku Facebooki lehel. Infot kajastatakse ka lasteaia 

stendidel. Koosolekute protokollid ja muud dokumendid on leitavad lasteaia kodulehelt.   
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Rohelise kooli teemad 

Õueala, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja 

loodus, transport, energia, toit, jäätmed, kliimamuutused 

 

2022/2023 õppeaasta teemadeks on: 

• Tervis ja heaolu 

 

• Elurikkus ja loodus 

 

• Jäätmed 

Tervis ja heaolu 

Tegevus Aeg Vastutaja(d), 

osalejad 

Märkused Tulemus 

Õuesõppe 

tegevused  

Õppeaasta 

vältel 

Rühmad Eelkõige lasteaia 

õuealal, aga ka 

linna ja metsa 

avalikus 

keskkonnas 

Laps märkab looduses 

toimuvaid muutusi ja 

kasutab 

õppetegevustes 

looduslikke 

vahendeid. 

Õppekäigud ja 

matkad 

loodusesse, 

õppeprogrammide

s osalemine  

Õppeaasata 

vältel 

Rühmad Õppetöö 

mitmekesistamine 

ja viibimine 

looduses 

Laps märkab looduses 

toimuvaid muutusi ja 

kasutab 

õppetegevustes 

looduslikke 

vahendeid. 

Lapsed käivad 

õues vähemalt 2x 

päevas 

Õppeaasta 

vältel 

Rühmad Töökorralduslikud 

kokkulepped  

Laps teab, miks on 

õues viibimine 

tervisele kasulik. 

Liiklusteemaline 

spordinädal 

10-14.10 Liikumisõpetaja, 

rühmad 

Lasteaia hoovialal Laps tunneb rõõmus 

sportlikest tegevustest 

ja teab selle 

kasulikkust tervisele. 

Laps rakendab oma 

teadmisi 

liiklusohutusest. 

Helkuriaia 

avamine 

21.10 Lapsevanemad, 

rühmad, Rohelise 

kooli meeskond 

Koostöös 

lapsevanematega 

helkurite kogumine 

ja kinnitamine 

lasteaia aia külge 

Laps teab helkuri 

vajalikkust pimedal 

ajal. Inimesel, kellel 

helkur puudub, võtab 
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selle endale aia 

küljest. 

Liikumismängude 

nädal 

26.10-04.11 Rühmad Liikumismängude 

tutvustamine ja 

mängimine lasteaia 

õuealal  

Lapsed mängivad 

õues liikumismänge 

ka vabategevusena  

Pereorienteeru-

mine linnas 

18-27.03 Rohelise kooli 

meeskond, 

lapsevanemad 

Erinevate punktide 

leidmine ja plakati 

tegemine näituseks 

Pered veedavad õues 

aktiivselt aega 

Mardi Lasteaia 

kilomeetrid 

8-9.04 Mari Männapsoo, 

lapsevanemad, 

lasteaia personal 

Kõige rohkem 

ühiselt 

kilomeetreid 

läbinud rühma 

väljaselgitamine  

Pered ja personal 

veedavad aega õues 

ning tunnevad rõõmu 

kõndimisest 

Rattanädal 9-13.05 Rühmad Ohutus jalg- ja 

tõukerattaga 

liiklemisel 

Laps oskab ohutult 

jalg- ja/või 

tõukerattaga liigelda 

Õuepäev Juuni algus Rühmad  Rühmad veedavad 

vähemalt ühe 

lasteaia päeva õues 

Laps tunneb rõõmu 

õues viibimisest ja 

veedab terve 

lasteaiapäeva õues 

Mardi naised 

terviseradadel 

Iga kuu 

kolmandal 

neljapäeval 

Elise Perle, 

personal 

Personal külastab 

ühiselt 

terviseradasid  

Terviserajad  

Personal veedab õues 

aktiivselt liikudes 

aega 

Zumba 2x nädalas Svetlana Ageieva, 

personal 

Naerulindude 

õpetaja abi teeb 

personalile tasuta 

zumbatreeninguid 

Töötajatel parem 

koordinatsioon, 

vastupidavus. 

Positiivne meeleolu, 

toetatud vaimne 

tervis. 

Massaaži 

võimalus 

Igal 

kolmapäeval 

Julia German, 

personal 

Lasteaias käib 

massöör, kelle 

juures on personalil 

võimalik väikese 

tasu eest käia 

Töötajate pingete 

maandamine, parem 

enesetunne. Toetatud 

vaimne tervis. 

Kevadmatk 

töötajatele 

Kevad Elise Perle, 

personal 

Täpne matka koht 

selgub jooksvalt 

Personal veedab õues 

aktiivselt liikudes 

aega 

Elurikkus ja loodus 

Tegevus Aeg Vastutaja(d), 

osalejad 

Märkused Tulemus 

https://www.tallinn.ee/et/media/277940
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„Oravapoistele“ 

talvevarude 

kogumine  

Sept-okt Rühmad, 

lapsevanemad, 

personal 

Lasteaia õuealalt ja 

mujalt 

tammetõrude jm 

oravatele sobiva 

toidu korjamine ja 

kuivatamine. 

Orvapoisid: 

https://et-

ee.facebook.com/O

ravapoisid/ 

Laps saab teadmisi 

orava toidulauast ja 

osaleb õuealalt tõrude 

korjamises 

Lindude 

toidumajade 

paigaldamine 

õuealale 

Talv Rühmad Rühmad 

meisterdavad ise 

või paigaldavad 

valmis toidumaja 

õuealale 

Lapsel on võimalus 

jälgida lindude 

toimetamist 

toidumajas 

Lindudele toidu 

panemine 

toidumajja 

Talv Rühmad Ise rasvapallide 

valmistamine ja 

seemnete panemine 

toidumajja 

Laps teab milline toit 

on lindudele sobilik ja 

millal tuleb lindudele 

lisatoitu panna 

Taimede 

istutamine ja 

nende eest 

hoolitsemine 

Kevad-sügis Rühmad, 

majandusjuhataja 

Rühmad valivad 

taimed, mida sellel 

õppeaastal 

istutavad. Taimede 

ettekasvatamine, 

pinnase ette 

valmistamine ja 

taimede eest 

hoolitsemine 

Laps saab teadmisi 

taimede kasvatamisest 

ja erinevatest 

aiatöödest. Laps on 

aktiivne osaleja kogu 

protsessi vältel. 

Niidutaimede ala 

lasteaia õuealal 

Kevad 2023 Rühmad, 

majandusjuhataja 

Pinnase 

ettevalmistamine ja 

niidutaimede 

külvamine koos 

lastega 

Lasteaia õuealal 

kasvab putukate 

mitmekesisus. Lapsel 

on võimalus vaadelda 

erinevaid putukaid. 

Laps saab teadmisi 

õuealal elavate 

putukate kohta. 

Putukahotell Kevad 2023 Rühmad, 

lastevanemad 

Putukahotelli 

meisterdamine 

Lasteaia õuealal 

kasvab putukate 

mitmekesisus. Lapsel 

on võimalus vaadelda 

erinevaid putukaid. 

Laps saab 

putukahotellis elavate 

https://et-ee.facebook.com/Oravapoisid/
https://et-ee.facebook.com/Oravapoisid/
https://et-ee.facebook.com/Oravapoisid/
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putukate kohta 

rohkem teadmisi. 

Rahvusvaheline 

konnade kaitse 

päev 

28.04 

(30.04) 

Rühmad, Rohelise 

kooli meeskond 

Konnanäituse 

avamine, rohelise 

riietuse päev 

Laps saab teadmisi 

konnadest 

Maailma 

elurikkuse päev 

22.05 Rühmad Selle aastane teema 

selgub hiljem 

Hetkel ei ole võimalik 

sõnastada, ootame 

teema ära. 

Jäätmed 

Prügi sorteerimine Õppeaasta 

vältel 

Rühmad, personal Rühmades ja teistes 

lasteaia ruumides 

toimub prügi 

sorteerimine 

Lapsed ja personal 

sorteerivad prügi ja 

teavad selle 

vajalikkust. 

Patareide 

kogumine 

Õppeaasta 

jooksul 

Rühmad, personal Mõlemas majas on 

patareide 

kogumiseks kast 

Lapsed ja personal 

teab, miks patareisid 

ei tohi muude 

jäätmete hulka visata 

Kompostikast Sügis 2022, 

õppeaasta 

jooksul 

kasutamine 

Majandusjuhataja, 

rühmad 

Õuealale 

kompostikasti 

ostmine ja selle 

kasutamine koos 

lastega 

Laps saab jälgida, 

kuidas taimede 

jäätmetest tekib uuesti 

muld 

Maailmakoristus-

päev 

19-23.09 Rühmad Rühmad osalevad 

maailmakoristuspä

eval 

Laps teab, miks ei 

tohi prügi maha visata 

ning milline on selle 

mõju loodusele 

Üle-euroopaline 

jäätmetekke 

vähendamise 

nädal (tekstiil) 

21-25.11 Lapsevanemad, 

rühmad 

Tekstiili 

taaskasutamine 

millegi uue 

meisterdamiseks 

näit. mänguasjad, 

kunst 

Laps teab, mismoodi 

kasutada erinevaid 

materjale ja leida 

neile uut kasutust  

Jõuluehete 

meisterdamise 

hommik 

28.11 Rohelise kooli 

meeskond, rühmad, 

lapsevanemad 

Taaskasutatud 

ja/või looduslikest 

materjalidest 

kuuseehete 

meisterdamine 

lasteaia õuealal 

koos peredega 

Laps teab, mismoodi 

kasutada erinevaid 

materjale ja leida 

neile uut kasutust  

Mänguasjavahetus 20.01  

(21.01) 

Roheline kooli 

meeskond, 

lapsevanemad 

Lapsed toovad 

kodust ühe terve 

mänguasja ja 

saavad endale 

Laps mõistab 

taaskasutuse 

vajalikkust ja 

võimalusi (kellegi 
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valida teiste toodud 

mänguasjade seast 

uue 

„vana“ on minu 

„uus“) 

Rahvusvaheline 

taaskasutuspäev 

17.03  

(18.03) 

Rühmad, 

lapsevanemad 

„Kasutute“ asjade 

vahetamise päev 

Asjade uuskasutus 

Teeme ära! 1-5.05 

(06.05) 

Rühmad Koos lastega 

ümbruskonna 

koristamine 

Sõimerühmad 

hoovialal 

Laps teab, miks ei 

tohi prügi maha visata 

ning milline on selle 

mõju loodusele 

 

Lisaks tähistame: 

 

Õppeaasta kokkuvõttena toimub mai esimesel nädalal näitus teemal „Kuidas meie Rohelist 

kooli rakendasime“. Rühmade valmistaud plakatid kinnitatakse Mardi maja aia külge kõigile 

tutvumiseks. 

Tegevuskava uuendamine 

Tegevuskava vaadatakse üle kevadel ning analüüsitakse tegevuste tulemuslikkust. Saadud 

tulemusi arvestades valitakse järgmise õppeaasta teemad. 

Sooja kampsuni 

päev 

09.02 Rühmad, 

majandusjuhataja 

Temperatuuri 

alandamine 

siseruumis ning 

selle mõju 

jälgimine hoone 

energiatarbimisele 

Laps saab teadmisi 

energiast ja selle 

säästmise 

vajalikkusest.  

Rahvusvaheline 

Maa päev 

21.04  

(22.04) 

Rühmad Selle aastane teema 

Restore our Earth 

 


