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Osales 10  töötajat   

PÄEVAKORD 

1. 2022/23 õppeaasta I poolaasta tegevuskava kokkuvõte (H.Tammik). 

2. 2022/23 õppeaasta I poolaasta Rohelise kooli tegevuskava kokkuvõte (H.Tammik). 

3. 2022/23 õppeaasta II poolaasta ürituste plaani projekti arutelu ja kooskõlastamine 

(H.Tammik).  

PUNKT 1 

Paljud traditsioonilised üritused on seotud ka Rohelise kooli tegevuskavaga: Eesti toidu nädal, 

sportlik mihklipäev, TÕN-nädal, kalendri tähtpäevade (mihkli-, hingede-, mardi- ja kadripäev) 

kombestik, tegevuskeskustega üritus „Noored teadlased avastavad valgust“, päkapikkude 

ootuses. Rühmades käis rääkimas Eesti Pakendiringluse esindaja jäätmete liikidest ja miks on 

vaja jäätmeid sorteerida. Lastel oli võimalus ka jäätmete sorteerimist harjutada.   

LASTEAIA TEGEVUSKAVA 2022/23 ÕPPEAASTA I POOLAASTA TÄITMINE  

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

*01.09 (N)   Tarkusepäeval kogunesid lapsed Kopli 98 mänguväljakule, kus muusikaõpetaja 

juhendamisel tantsiti, lauldi ja mängiti ringmänge. Lapsed said tuttavaks uute kaaslastega. 

Rühmades korrati üle rühmareeglid ja tuletati meelde, kuidas käituda ohutult nii rühmaruumis 

kui ka õuealal. 

* Eelmise õppeaasta maikuus toimunud lasteaia talgute raames aitasid lastevanemad õuealal 

(Kopli 98) ette valmistada pinnase lilleniidu lapikese rajamiseks ja Põhjamaade projekti „1m2 

lina“ linaseemnete külvamiseks. 05.09 võtsid Päevalille ja Lepatriinude rühma lapsed lina üles.  

* Eesti toidu kuu tähistamine septembrikuus on saanud lasteaias traditsiooniks. Mini õppeaia  

väikestesse istutuskastidesse istutati kevadel 2 sorti kartulit, peterselli, maasikaid, hernest, 

aknalaudadel kasvatati maitserohelist ja tomateid. Lastele meeldib taimede eest hoolitseda, 

saaki korjata ja nad teavad, et enda kasvatatu on puhas. Sellel sügisel Eesti toidu kuu ja kahe 

rühma projekti „Teeme ise maitsvalt ja tervislikult“ raames tegid Vikerkaare ja Päikese rühma 

noored kokad  õuntest ja porganditest mahla, puuviljadest smuutit ja moosi, juur- ja 

puuviljadest tervislikku salatit ning valmistasid kabatšokist ja kartulist pliine, Päevalille ja 

Lepatriinude rühma lapsed kama jooki. Õppekäikudel turule ja poodi õpivad lapsed tundma 

erinevaid toiduaineid ja kokkamise käigus omandavad erinevaid teadmisi ja tööoskusi, sest 

kaaluvad, lõikavad, segavad toiduainete komponendid ise, tegevused on lõimitud eri 



valdkondadega. Enda kasvatatud ja valmistatud toit õpetab toitu väärtustama ja maitseb 

hästi. 

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

Maailmakoristuspäeva raames korjasid 15.09 Päevalille ja Lepatriinude rühma lapsed Kopli 98 
mängu- ja spordiväljakul, 16.09 Päikese ja Vikerkaare rühma lapsed Kopli pargis väikeprügi. Ka 
merepäeval (22.09), kui Päevalille ja Lepatriinude rühma lapsed läksid õppekäigule mere 
äärde, korjati marsruudil Kopli, Vasara ja Alasi tänav ning Stroomi rannaala majaka juures, 
prügi, mida inimesed on maha visanud. Kokku osales prügi korjamisel erinevatel päevadel 27 
last ja õpetajat. Kõige rohkem oli maas suitsukonisid ja väikeste pakendite pabereid. Lapsed 
õppisid prügi sorteerima, vaatasid videofilme ja arutlesid, miks on isegi väikeprügi looduses 
kahjulik. 
* 16.-22.09    Liikuvuse nädal ( Eesti Olümpiakomitee spordinädal: 23.-30.09) - Aktiivselt tehti 

sporti ja liiguti spordiväljakul, Kopli ja Kase pargis. 

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

* 22.09             Maailma ninasarvikute päev 

* 22.09             Rahvusvaheline merepäev (Päevalille ja Lepatriinude lapsed käisid õppekäigul mere 

äärde. 

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

miks ei tohi toitu raisata, kuidas raiskamist vältida ja mida teha toidujäätmetega. 

* 28.09 toimus Kopli 98 õuealal traditsiooniline sportlik mihklipäev. Ühisürituse alguses rääkis 

muusikaõpetaja mihklipäeva olemusest ja tähtsusest rahvakalendris. Tõdeti, et ka praegu on 

sügis käes, ka oma väikesest õppeaiast on saak korjatud ja võib pidu pidada. Kui vanasti jooksid 

sel päeval lapsed viimast korda paljajalu, siis praeguse külma ilmaga oli neljas erinevas 

tegevuskeskuses, mida lapsed läbisid, seotud teema „Sügis aias“ liikumise, sportlike tegevuste 

ja teatevõistlustega: korjati kartuleid, tehti seenesuppi, õuntest ja pirnidest kompotti ning 

avastati  köögiviljade kasvamise kohti. Muusikaõpetaja juhendamisel mängiti ühiselt 

ringmänge. Rühmades süüakse ühiselt arbuusi.  

 *Rühmade lastevanemate koosolekud: 15.09 Vikerkaar; 21.09 Päevalill; 22.09 Lepatriinud; 

23.09 Päikene 

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

Oktoober  (Innovatsioonikuu: talgupäevad linnaruumis) 

* 11.10 osalesid kõikide rühmade vanemad lapsed KIK ja Haridusameti projekti toetusel Viimsi 

Rannarahva Muuseumi keskkonnaprogrammis „Kalade põnev maailm“. Lapsed tutvusid eri 

liiki ja suurusega kaladega.  Multifilmi põhjal õpiti, et ainult ühiste jõududega saab seista 

merede ja ookeanide puhtuse eest ja kui tähtis on puhas vesi nii inimesele kui mere elanikele. 



* „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) 

TÕN - nädala raames valmis video, kus Päikese rühma õpetajad S.Musatova ja O.Pogorelova 

õpetavad lastevanematele, kuidas lastega kodus huvitavaid pilte koos teha ja kasutada selleks 

ebatraditsioonilisi puu- ja köögiviljadest šabloone ja vahendeid (joogikõrred, topsid, 

hambahari, kahvel jne). Videole on lisatud Päikese ja Vikerkaare rühma laste sügisteemalised 

tööd, kus on kasutatud eri vahendeid ja stiile. Kindlasti saavad vanemad uusi ideid, kuidas 

lastega kodus käepäraste vahenditega kunsti teha.  

Lepatriinude ja Päevalille rühmal valmis koostöös lastevanematega imeliste võileibade 

digiraamat. Esmalt tegid eriilmelisi ja kaunistustega võileibu lapsed ja peale vanemate kodus 

valmistatud leibadest  fotode ja retseptide saatmist valiti veel põnevamad välja ja tehti neid 

koos lasteaias. Lastel oli põnev endal kokata, aga ka huvitav vaadata, milliseid võileibu teiste 

laste kodudes tehakse. 

PRUUNKARU 

Selle aasta Lepatriinu rühma projekt on „Pruunkaru“ ja tegevuste käigus lastega koos 

valmistatud õppekast. Karbi sisu meisterdasime koos. Karbi loomisel kasutasime nii 

taaskasutatavaid kui ka looduslikke materjale ( nt sammal, puu, kastanid jne).  

 Pruunkaru on valitud 2022 aasta loomaks. Õppisime koos lastega kõike karu kohta: milline on 

karu välimus ja kuidas teda ära tunda. Saime koos teada, kus elab karu, millest ta toitub, kuidas 

käitub ta kevadel-suvel-sügisel ja talvel. Saime targemaks, millal on karul pojad ja kuidas ta 

neid kasvatab. Saime koos teada, kes on karu suurimad vaenlased ja miks ( inimene ja teine 

karu).  



Karp on leidnud juba kasutust nii enda rühmas, ehk siis lapsed on sellega tuttavad ja oskavad 

juba karu kohta palju ise rääkida. Õppekasti on ka kasutatud juba ka eesti keele tunnis teisele 

rühmale.  









 

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

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

31. 10 pidasid Lepatriinu ja Päevalille rühm maha toreda Halloweeni peo. Rühmaruum oli 

vastavalt kaunistatud ja kõik lapsed, õpetajad ja õpetaja abid põnevates kostüümides. Koos 

tantsiti, mängiti ja maiustati. 

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

puudest jutustavad pärimused ja uskumused) 

* 31.10-04.11 Õuesõppenädal „Sügise säras õue õppima“ 

* 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 

* 25.11 (R)    Lasteaedade „Spordiminut“ (Linna spordihommik) 

 Sügise säras õue õppima 

Õuesõppe nädala (31.10-04.11) raames õppisid  lasteaia Maasikas Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed 

tundma tuult ja selle iseärasusi. Saadi teada, mis on tuul, kuidas see tekib, miks puhub ning räägiti 

tuule kasulikust ja kahjulikust mõjust. Praktilises mängus „Püüa tuult ja saa teada, mis tugevusega ja 

kust tuul puhub?“ kasutati õhupalli, kergeid kilekotte, paberist linte ja tuulelippu. Kuna oli suhteliselt 

tuulevaikne ilm, siis viidi õppetegevus läbi mere ääres. Tuulelipu valmistasid lapsed ise. 

Lepatriinude ja Päevalille rühma lapsed uurisid mikroskoopidega (Pocket, Bioscop) peiulilli. Esmalt 

kaevati lill välja ja arutleti, mida lill kasvamiseks vajab. Lapsed kordasid lille osi ja vaatlesid kuivatatud 

seemneid. Järgnevalt kleepisid lapsed lille erinevad osad õigesti kleeplindile, mida saab ka edaspidi 

õppevahendina kasutada. Tunni lõpus mängiti mängu „Elav-eluta“. Õuesõppe raames uuriti luupidega 

männi ja kuuse käbisid ning mõlema puu okkaid. Lapsed kirjeldasid neid ja leidsid erinevusi. Põnev oli  

programmeerida maastikurobotit. Tegevused olid lõimitud matemaatikaga. 

02.11 - Rühmades tähistati hingedepäeva. 

Noored teadlased 

Vikerkaare, Päikese ja Päevalille rühma lapsed õppisid valgusekuu ja maailma teadusepäeva (10.11) 

raames tundma valgust, selle toimimist ja omadusi. Lapsed said teada, miks vahetuvad öö ja päev, mis 

on valguskiir, mis on päeva- ja kunstvalgus ning mis annavad rohkem valgust (laelamp, taskulamp, 

küünal ja miks?). Tõestuseks tegid väikesed teadlased erinevaid katseid (näiteks kuidas paistab valgus 

läbi erinevate materjalide, valguse intensiivsus) ja varjuteatrit. Lepatriinude ja Päevalille rühma 

lapsed osalesid MiiaMilla õppeprogrammis „Hambad“. 

23.11 osalesid Lepatriinude ja Päevalille rühma lapsed Pelguranna Raamatukogu programmis 

„Kadrid“ ja 24.11 Vikerkaare ja Päikese rühm. 

25.11 Linna spordihommiku raames osalesid kõigi rühmade lapsed „Spordiminuti“ sportlikus 

tegevuses. 

Jäätmed on moest väljas 

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädalal (19.-27.11) taaskasutati rühmades 

erinevaid materjale. Kuna tähelepanu all oli tekstiil, siis kasutati seda pudelitest vaaside 

kaunistamisel (Päikene, Vikerkaar); vanadest sukkpükstest tehti päkapikke (Lepatriinud, 

Päevalill); Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed tegid tualettpaberi sisudest tolmuimejad, 

pliiatsitopse, kuuseehteid, kus kasutati ka plastikkorke, kaartide tegemisel nööpe. Ise tehti ka 

kadrimaskid ja kodudest kaasa võetud vanadest riietest ja kardinatest kadripäeva kostüümid. 



Detsember (Toidukuu: toidujäätmete vähendamine, toidu säilitamine, energia toidu 

valmistamisel ja  energia kasutus, mis on energia toidus või joogis?) Mitme nädala jooksul 

tegid kõik rühmad hooldekodudele jõulukaarte. Osa kaarte tegid lapsed koos vanematega. 

Kaardid tulid imelised. Suur tänu kõigile lapsevanematele, kes õpetajate üleskutsele koostööks 

reageerisid ja jõulukaarte valmistasid. 

Jõulupidude eelsel nädalal valmistatakse ja kaunistatakse rühmades piparkooke, ehitakse 

rühmaruume ja räägitakse jõulutraditsioonidest ja jõulutoitudest. 

Kuna pühade ajal tekib nii lasteaias kui ka kodudes palju erinevaid jäätmeid käis 19.12 lasteaias 

Eesti Pakendiringluse esindaja, kes rääkis lastega jäätmete liikidest ja miks on vaja jäätmeid 

sorteerida. Lastel oli võimalus ka jäätmete sorteerimist harjutada. Kõik said kingituseks 

õpetlikud materjalid, mis võimaldab lastel kodus koos vanematega põhitõdesid korrata. 

14.12(K)     Rahvusvaheline ahvipäev  

Jõulupeod                     

PUNKT 2 

Lasteaia keskkonnategevuskava 2022/23 täitmisel on lähtutud linna teema-aastast: LOODUS- 

JA KESKKONNAHOID ja vastavate kuude temaatikast. 

Toimusid planeeritud Rohelise kooli tegevuskava üritused, osaleti projektides, kampaaniates, tähistati 

teemapäevi, õpiti õppeaias, viidi läbi TÕN nädala töötuba lastevanematele.. 

* Osaleti järgmistel Rohelise kooli seminaridel: Mahepõllumajandus ja elurikkus 

(09.11.2022), Elurikkuse kadumine, kliimamuutused ja teised keskkonnaprobleemid Eestis ja 

maailmas (16.09.2022) 

RÜHMADE PROJEKTID 2022/23 ÕPPEAASTA 

LEPATRIINUD 

*Tervis ja heaolu 

 *Loodus, elurikkus, looduse kaitsmine 

 *Karu  

 *Muinasjutud 

 *Kiusamisest vabaks 

PÄIKENE 

*Tervis ja heaolu 

* Suukool võitleb suukollidega 



*Loodus, elurikkus, looduse kaitsmine                                                                                      

*Imeline puu pihlakas 

*Globaalne kodakondsus 

- Teeme ise maitsvalt ja tervislikult 

- Me oleme koos (Ukraina kultuur, kombed, mängud, toit jne) 

* Kiusamisest vabaks 

VIKERKAAR 

*Tervis ja heaolu 

* Suukool võitleb suukollidega 

*Loodus, elurikkus, looduse kaitsmine 

*Globaalne kodakondsus 

- Teeme ise maitsvalt ja tervislikult 

- Me oleme koos (Ukraina kultuur, kombed, mängud, toit jne) 

PÄEVALILL                                                                                                                                                               

*Tervis ja heaolu 

*Loodus, elurikkus, looduse kaitsmine 

*Globaalne kodakondsus                * Kiusamisest vabaks 

Õpetajate sõnul on rohelise kooli teemad tihedalt seotud õppekava teemadega ja neid saab 

suurepäraselt omavahel lõimida. 

PUNKT 3 

Tegevuskava projekt 2022-2023 õppeaasta II poolaasta 

Jaanuar: Linnaruumi kuu: Roheline pealinn Tallinn. Inimesed linnaruumis ja kuidas 

linnaruumi kujundada? 

• Kotkaste kaitse päev (10.jaanuar – T) 

• Rahvusvaheline AITÄH päev (11.jaanuar – K): Tänusõnadel on maagiline toime ja 

käsitleda saab Kiusamisest vabaks projekti raames 

• Vene jõulud ja kuuse ärasaatmine 

• Rahvusvaheline kallistamise päev (21.jaanuar – L) 

• Rahvusvaheline digijäätmete koristusnädal (TELIA AS eestvedamisel) (23.-29. jaanuar) 

• Talvine aialinnuvaatlus (27.-29.jaanuar) 



• Kuusakoski küünlaümbriste kogumise kampaania (01.detsember- 31.märts) 

Veebruar: Energiakuu: Energia kasutus, ohutus.   Loodusvarade kasutamine viisil ja 

mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu 

• Märgalade päev (soo ja raba) (2.veebruar – N) 

• Ülemaailmne Turvalise interneti päev (8.veebruar -T) 

• Sõbrapäev (14.veebruar - T) 

• Sooja kampsuni päev – energia kokkuhoid ja säästmine (9.veebruar - N) 

• Vastlapäev (21.veebruar – T) 

• Maslenitsa (võinädal) (20.-26.veebruar – E-P) 

• Eesti Vabariigi sünnipäev (24.veebruar – R) 

• 27.02 Rahvusvaheline jääkarupäev (27.veebruar – E) 

• 112 lumel (hädaabi numbri tähtsus) 

Märts: Jäätmete kuu: Sorteerimine on imelihtne! Toit prügikastis on kuritegu. Kuidas 

vähendada jäätmeid? Kuidas vähendada tarbimist? Lapsed õpetavad oma vanemaid ja teisi 

täiskasvanuid sorteerima. 

• Maailma eluslooduse päev (2.märts - N) 

• Emakeelepäev (14.märts – T) 

• Rahvusvaheline taaskasutuspäev (18.märta – L) 

• Kevade algus (20.märts – E) 

• Maailma veepäev (22.märts - K) 

• Aed aknalaual . Maailma istutuspäev (21.märts – (T) 

• Tere, Kevad (Vaatleme loodust) (1.märts-mai) 

• Kanutiaia Kann (näidendite esitamine) (20.-26.märts) 

Aprill: Kliimakuu: Ühe aasta jooksul muutub ilm palju kordi ning ei ole erinevates paikades 

kunagi päris sama. Kliimamuutustega kohanemine. Linnakliima- soojasaared, inimtegevus 

linnas.  

• NUTIKUU 

• Tervisepäev (7.aprill – N) 

• Eesti õuesõppe päev (14.aprill – R) 

• Munadepühad (7.-9.aprill – R-P)) 

• Maa päev (22.aprill – L) 

•  Earth Day (22.aprill – L)     

• Konnade kaitse päev (30.aprill – P)                                                                                                                       

Mai: Elurikkuse kuu: Elurikkus kui termin tähistab sageli looduslikku ja tervet bioloogilist 

süsteemi. Elurikkuseks ehk bioloogiliseks mitmekesisuseks nimetatakse maailma või mingi 

kindla elupaiga ökosüsteemide (looduskapital), liikide ja geenide mitmekesisust. Milline on 

Tallinna elurikkus? Traditsiooniline keskkonnakuu.   



• Emadepäev (14.mai – P) 

• Taimetervisepäev (12.mai – R) 

• Maailma rändlindude päev (14.mai – P) 

• Taimede lummuse päev (18.mai – N) 

• Maailma mesilaste päev (20.mai – L) 

• Bioloogilise mitmekesisuse (elurikkuse päev (22.mai -E) 

• MÕK looduses. Rahvusvaheline õuesõppe päev (19.mai – R) 

• TEEME ÄRA (talgud) 

• Lõpupidu 

Juuni: Looduskuu: Siin, nelja aastaajaga maal, pakub loodus alati midagi uut ja huvitavat. 

Selleks, et Eestimaal oleks veel kaua võimalik meie mitmekülgset ja põhjamaist 

looduskeskkonda nautida, tuleb õrna kooslust kaitsta. Looduse kaitsmisel võib oma panuse 

anda iga inimene. Selleks, et oma ümbrusega/keskkonnaga mõistlikult käituda, tuleks 

igapäeva rutus ja toimetamistes jälgida alati ka meie väärtuslikku looduskeskkonda, et me 

sellest lihtsalt üle ei sõidaks.  

• Lastekaitsepäev (1.juuni - N) 

• Maailma rattasõidu päev (03.juuni – L) 

• Maailma keskkonnapäev  (5.juuni - E) 

• Maailma toiduohutuse päev (07.juuni – K) 

• Ookeanide päev (08.juuni – N) 

• EU Green Week 

• Maailma kaamelite päev (22.juuni – N) 

Juuli: Vee kuu: Vesi ei ole tavaline kaup, vaid pigem pärand, mida tuleb hoida, kaitsta. 

Magevesi kui oluline ressurss  

• Maailma šimpansite päev (14.juuli – R) 

•  Rahvusvaheline tiigripäev (29.juuli – L) 

August: Mere kuu: Läänemeri on suur, kui vaadata rannalt, aga maailmakaardil näha, et 

see on vaid pisike osa maailmamerest, mis pealegi ookeaniavarusest üsna eraldatud. Oleme 

siin elanud aastatuhandeid, meri on meile kodune, aga samas ka võõras. Mere pealispinda 

on näinud enamus, aga selle sügavuses on Terra Incognita - vähem tuttav kui Kuu pind. Ta 

on vajalik meile kõigile, kuid samas lähevad mere enda vajadused tihti meelest.  

• 12.08 Maailma elevantide päev           

•   26.08 Läänemere päev (Soome initsiatiiv) 
 

2023 aasta TEGIJAD looduses 

Lind: AUL 



Sammal: ROHELINE HIIDKUPAR 

Loom: LENDORAV 

 

Otsus: Kooskõlastada lasteaia 2022/23 õppeaasta II poolaasta tegevuskava projekt. 

 

Juhatas: Stella Kallisaar                                                                   Protokollis: H.Tammik 

 

 

 

 

 


