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NÕUPIDAMISE KÄIK
1.

Töögrupijuhi valimine, uued liikmed

Ettekanne ja arutelu:
Eelmisel õppeaastal oli töögrupijuht Tuulelohede õpetaja Kadri Arman. Ettepanek – Kadri
võib jätkata grupijuhi tööd, vajadusel kõik liikmed aitavad.
Toimus hääletus:
Töögrupijuhina jätkab Kadri.
Ettepanek Tuulelohede õpetaja abi Aimi poolt – soov on lahkuda töögrupist.
Soov võeti arvesse ja Aimi enam töögruppi ei kuulu.
Uued liikmed:
Ettepanek – töögrupis võiks osaleda iga rühma esindaja. Pokude rühma esindaja oleks
õpetaja Aive ja Pärnaõite esindaja õpetaja Maire. Mõlemad õpetajad on nõus olema
töögrupiliikmed.
Otsus:
Töögrupijuhina jätkab Kadri.
Uued töögrupiliikmed on Pokude õpetaja Aive ja Pärnaõite õpetaja Maire.
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2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast
Ettekanne ja arutelu:

Õppeaasta jooksul toimus küll erinevaid Rohelist Kooli puudutavaid tegevusi, kuid
üldkokkuvõttes toimus kõik väga kaootiliselt. Kuuplaanides ja päeva tegevustes eraldi
kajastust ei olnud. Puudulikuks jäi teema Meri ja rannik, mis oli ka üheks aasta teemaks.
Tehtud sai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskkonnaküsitlus
Võeti osa Kurgisõbra projektist
Kokandustegevused lastele
Igale rühmale taimekast
Rajati rosaarium
Korrastati lillepeenrad
Koostöös lastevanematega kaevati üles kartulimaa
Korraldati õppeaasta jooksul erinevaid sportlikke üritusi ja loodusmatku

Otsus:
3. Uue õppeaasta eesmärgid/ teemad
Ettekanne ja arutelu:
Ettepanek – võtta üks teema nii öelda põhiteemaks ja selle juurde kaks veel kaks teemat.
Arutelu käigus otsustati jätta põhiteemaks Õueala, juurde Elurikkus ja loodus ning Tervis,
toit ja heaolu.
Selle õppeaasta ülesanneteks jäid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rohelise lipu taotlemine.
Rohelise kooli tegevuste kajastamine kuuplaanides, päevaplaanides.
Hoovi taimestiku kaardistamine ja sildistamine.
Toalillede kaardistamine ja sildistamine.
Lülititele siltide valmistamine – Kustuta mind!
Õppeaedade taotluse projektist osa võtmine.
Tervise ja heaolu kalendri teemade kasutamine õppetegevustes.

Eesmärgid I poolaastal:
1. Õueala –
• teha korda maitsetaimede kastid, kaevata kastides olev muld ümber, lisada
natukene liiva;
• korrastada lillepeenrad, lõigata kuivanud ja õitsenud lilled ära, vajadusel
katta kuuseokstega;
• mudaköögi juurde kast liivaga;
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hooviala koristamine koos lastega 1x nädalas (lehtede koristus, liiva
pühkimine jn.), esimene kord 28.september, edaspidi iga rühm valib endale
ise koristuspäeva;
• novembris külvata kasti/ peenrasse porgandid
• Jaanika toob rabarberi taime
• Kutsuda lapsevanemaid appi mulla hunnikut laiali kandma
• Teha väikesed lillekastid tühjaks
2. Tervis, toit ja heaolu –
• Lasteaia sünnipäeva nädala kokandustegevused, toidunädal
• Jõuluturule valmistavad rühmad maiustusi
• Rühmade kokandustegevused
• Lauakombed, toidutõstmine
3. Elurikkus ja loodus –
• Kõik sportlikud ja kultuurilised tegevused, matkad.
Otsus:
Põhiteemaks jätta Õueala ja juurde lisada Tervis, toit ja heaolu ning Elurikkus ja loodus.

OTSUSED
Nr. Otsus
1.
Töögrupijuhina jätkab Kadri.
2.
Uued töögrupiliikmed on Pokude õpetaja Aive ja Pärnaõite õpetaja Maire
3.
Põhiteemaks jätta Õueala ja juurde lisada Tervis, toit ja heaolu ning Elurikkus ja
loodus.
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