
VÄLJAVÕTE PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSOLEKUST                                                                                                                                   

25.08.2022 

 

Osales 12  töötajat   

PÄEVAKORD 

PUNKT 1: Lasteaia 2022/23 õppeaasta õppe-kasvatustöö eesmärkide kooskõlastamine 

(H.Tammik). 

a. Laps saab läbi mängu, õueõppe, avastusõppe ja projektõppe  mitmekesiseid 

teadmisi loodusest ja keskkonnasäästlikust käitumisest. 

b. Laps on terve ja elurõõmus: Liikumise tähtsus, tervislik toit, sõbralikud suhted 

ja  oskused käituda ohutult erinevas olukorras ja keskkonnas. 

PUNKT 2: Tallinna Haridusameti 2022/23 õppeaasta prioriteetide ja  teema-aasta „Loodus- 

ja keskkonnahoid“ kalenderplaani tutvustamine (H.Tammik, S.Kallisaar). 

 Otsus: Võtta aluseks teema-aasta „Loodus ja keskkonnahoid“ aasta plaan teemade lõikes ka 

lasteaia ja rühmade tegevuskavade koostamisel. Vastav tabel oli õpetajatele eelnevalt 

saadetud. 

PUNKT 4: Lasteaia 2022/23 õppeaasta I poolaasta tegevuskava projekti läbiarutamine ja 

kooskõlastamine (H.Tammik).                                                                                                   

LASTEAIA TEGEVUSKAVA 2022/23 ÕPPEAASTA I POOLAASTA (projekt) 

September    (Liikuvuse kuu:  ohutu lasteaia tee, liikumine õuealal, tänaval)          

*01.09 (N)    Teadmiste päev 

* 16.-22.09    Liikuvuse nädal ( Eesti Olümpiakomitee spordinädal: 23.-30.09) 

* 17.09 (L)      Maailmakoristuspäev (võib siduda matkaga, sest 17.09 on METSARAHVAPÄEV) 

* 22.09.(N)      Autovaba päev: Tehke küsimustik, kuidas tulid lasteaeda? Miks on päeval selline nimi? 

* 22.09             Maailma ninasarvikute päev 

* 22.09                Rahvusvaheline merepäev 

* september    Eesti toidu kuu - Teeme ise juur- ja puuviljadest salateid. 

* 29.09(N)        Rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päev 

* 29.09(N)        Sportlik mihklipäev ( õuealal või pargis?)   



*Rühmade lastevanemate koosolekud. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oktoober  (Innovatsioonikuu: talgupäevad linnaruumis) 

* Keskkonnaprogramm „Kalade põnev maailm“ Rannarahva Muuseumis (KIK ja Lehola 

Keskkonnahariduskeskuse projekt). 

* „Avastame elurikkust pargis“ (fotoalbum)  

* 05.10(K)        Õpetajate päev   

* 15.10(L)        rahvusvaheline asjade parandamise päev      

* 16.10(P)        Ülemaailmne toidupäev  

* 23.10(P)        rahvusvaheline lumeleopardipäev 

 * 12.-23.10     TÕN nädal (õpime midagi uut) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

November   (Valgusekuu: Energia säästmine, loodus hilissügisel, hingedeajal elustuvad 

puudest jutustavad pärimused ja uskumused) 

* 02.11(K)        Hingedepäev (rahvakalender, uskumused jne) 

* 10.11(N) Maailma teaduspäev                                                                                       

Tegevuskeskus rühmas „Uuri, avasta, tegutse“  

* 10.11(N)       Mardipäev  

*12.11(L)         Kakupäev                                                                                 

* 14.11(P)        Isadepäev 

* 26.11(L)        Kadripäev                                                                                  

 *19.-27.11      Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal (tekstiili taaskasutus) 

* 27.11(K)       I Advent 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detsember (Toidukuu: toidujäätmete vähendamine, toidu säilitamine, toidu valmistamine ja  

energia kasutus, mis on energia toidus või joogis?) 

14.12(K)     Rahvusvaheline ahvipäev  

Jõulupeod                     



Rühmade tegevuskavade kokkuvõtted 

NB! Tegevuskava kindlasti täieneb töö käigus ja kindlasti ka seoses Teie poolt rühmades 

planeerituga. 

Otsus: Kooskõlastada Lasteaia 2022/23 õppeaasta I poolaasta tegevuskava projekt. 

PUNKT 5: Lasteaia 2022/23 õppeaasta Rohelise kooli programmi teemade valik. 

Rohelise kooli teemad 2022/23 õppeaastal: 

Elurikkus, loodus, keskkonnakaitse 

Tervis ja heaolu 

NB! Allolevate teemade hulgast valib rühm vabal valikul veel ühe teema. Teemasid võib liita 

või lahutada. 

Globaalne kodakondsus 

Meri ja rannik 

Vesi ja energia 

Kliimamuutused. Jäätmed. Prügi. Taaskasutus. Transport 

Eesti looduse aasta tegijad 2022 

- aasta lind: metskurvits ehk nepp 

- aasta loom: pruunkaru 

- aasta kala: ahven 

- puu: pihlakas 

NB! Võib uurida ja teha projekti ka mõne aasta tegija kohta. 

 Rühma tegevuskava lisana täitke palun allolev tabel ja pange kirja planeeritavad 

tegevused. 

Kuu Loodus, elurikkus, 

keskkonnakaitse 

Tervis ja heaolu Valitud teema 

 

Koosoleku juhataja: S.Kallisaar                                              Koosoleku protokollija:    H.Tammik 

 

 


