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ANDMED 

Töögrupi nimi Rohelise Kooli töögrupp 

Osalejad: Kadri Arman 

 Meribel Masso 

 Kirke Laanemaa 

 Siiri Leht 

Kai Sade 

Maire Tikk 

Anni Veski 

Puudujad Jelena Jegorova, Tajana Gribinets 

Kutsutud Lapsevanem Ava Kargaja 

Protokollija Kai Sade 

 

PÄEVAKORD 

Nr. Päevakorra punkt 

1.  Uue töögrupi juhi valimine 

2.  Uute liikmete tutvustus 

3.  Õppeaasta 2022-2023 teemad 

4.  Tegevuskava 2022-2023 õppeaastaks 

 

NÕUPIDAMISE KÄIK 

1. Uue töögrupi juhi valimine 

2021-2022 oli Rohelise kooli töögrupi juht Tuulelohede õpetaja Kadri Arman. Õppeaasta 

jooksul tehtud tegevused on täidetud. Suuremad üritused koostöös lastevanematega on 

tehtud (talgupäev, aia korrastamine).  

Ettepanek: töögrupi juhina jätkab Kadri. 

Toimus hääletus, kõik olid poolt. 

 

Otsus: 

Rohelise kooli töögrupi juhina jätkab Tuulelohede õpetaja Kadri Arman. 

 

2. Uute liikmete tutvustus 

Uuteks liikmeteks sellel õppeaastal on: 

Ave Kargaja – Pokude rühma lapsevanem ja Kadrioru kogukonnaaia eestvedaja. 

Kirke Laanemaa – Naksikute rühma õpetaja. 

Meribel Masso – Pokude rühma õpetaja abi. 

 

3. Õppeaasta 2022-2023 teemad 

Ettepanek selle õppeaasta teemade kohta:  

• Tervis ja heaolu 



Jätkame selle teemaga, sest see on meile tähtis ja selle kaudu saame jätkata erinevate 

tervistedendavate tegevustega, mis on meile juba traditsiooniks saanud ning luua selles 

valdkonnas uusi traditsioone. 

• Kliimamuutused, prügi ja energia – on lähtuvalt Haridusameti poolt teema-aastast, 

mis on Looduse ja keskkonnahoiu teema-aasta 

- toit ja toidujäätmed, kompostimine, toidutaimede kasvatamine aastaringi, toidu 

valmistamine; 

- energia kulutamine ja säästmine, vee kulutamine ja säästmine; tulede kustutamine; 

- soojusenergia, soojakampsuni päev; 

- prügi, sorteerimine, pakendite kogumine, küünlaümbrisejaht; 

- oma ümbruse koristamine, maailmakoristuspäev; 

- autavabapäev; 

- säästlik majandamine. 

• Globaalne kodakondsus 

- Kiusamisest vaba lasteaia metoodika kasutamine kõikides rühmades, kiusamisest 

vaba keskkond; 

- Eesti tähtpäevad ja kombed; 

- teiste rahvuste tähtpäevad ja kombed, lähtuvalt meie lasteaiast; 

- teistest ja keskkonnast hoolimine; 

- erinevad inimesed, erinev käitumine, kohanemine. 

Õppeaasta teemad on valitud lähtuvalt vajadustest ja õppeaasta tegevuskava tegevustest. 

2022-2023 õppeaastaks otsustati jätta need kolm teemat. 

 

Otsus: 

2022-2023 õppeaasta teemad on: 

Tervis ja heaolu 

Kliimamuutused, prügi ja energia 

Globaalne kodakondsus 

 

4. Tegevuskava 2022-2023 õppeaastaks 

Tutvustati Rohelise kooli õppeaasta tegevuskava. 

Lisaettepanekuid ei olnud. 

Otsustati tegevuskava vastu võtta ja vastavalt vajadustele teha parendusettepanekuid või 

muuta/ lisada tegevusi. 

LISA 1 

 

Otsus: 

Tegevuskava 2022-2023 on vastuvõetud ja vastavalt vajadustele lisatakse sinna tegevusi 

juurde. 

 

OTSUSED 

Nr. Otsused 

1.  Rohelise kooli töögrupi juhina jätkab Tuulelohede õpetaja Kadri Arman. 

2.  2022-2023 õppeaasta teemad on: 

Tervis ja heaolu, Kliimamuutused, prügi ja energia, Globaalne kodakondsus 

3.  Tegevuskava 2022-2023 on vastuvõetud ja vastavalt vajadustele lisatakse sinna 

tegevusi juurde. 

 


