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ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA TEGEVUSKAVA 2022/ 2023 ÕPPEAASTA 

 

 

EESMÄRK:  

 

Tasakaalukas, enesekindel ja uudishimulik laps, kes hoolib end ümbritsevast keskkonnast ja 

märkab erisusi enda ümber. 

 

 

2022-2023 ÕPPEAASTA TEEMA:   

 

„Hooli ja hoia, hoia ja hooli, märka maailma erinevaid pooli“ (S.Oll) 

 
EESMÄRK: 

Tasakaalukas, enesekindel ja uudishimulik laps, kes hoolib end ümbritsevast keskkonnast ja 

märkab erisusi enda ümber. 

 

ÜLESANDED: 

• Läbi erinevate keskkondade ja tegevuste õpib laps hoidma ennast ja ümbritsevat. 

• Õppe- ja kasvatustöös erinevate lapse arengut toetavate metoodikate kasutamine. 

• Turvalise, kaasaegse ning lapsest lähtuva õpi-, mängu- ja kasvukeskkonna loomine. 

• Lasteaia ajaloolisuse väärtustamine ja nähtavale toomine läbi ühiste ettevõtmiste ja 

traditsiooniliste ürituste. 

 

ROHELISE KOOLI TEEMAD 2022/ 2023 ÕPPEAASTA: 

1. Tervis ja heaolu 

2. Kliimamuutused, prügi ja energia 

3. Globaalne kodakondsus 

Eesmärgid: 

• Hoovitaimede ja puude kaardistamine. 

• Õppeklassi loomine ja vahenditega täiustamine. 

• Õppeaia täiustamine uute taimede ja vahenditega (kasvuhoone). 
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Tervis ja heaolu: 

• päevakava, kas vastab laste vajadustele – puhketunni planeerimine mittemagavatele 

lastele 

• liikumisvõimalused toas ja õues 

• jalutuskäigud, matkad jne. 

• õuesõpe  

• õuetegevused - mängud, liikumised, vaiksed nurgad jne. 

• liikumispausid tegevuste vahel 

• hügieen - käte pesemine, riiete korrashoid, juuste kammimine (kas kammid on 

kõikidel pikkade juustega tüdrukutel, vist mitte), enda asjade (ka kapi) eest 

hoolitsemine 

• Kiusamisest vaba metoodika 

• Vaikuseminutid 

• haigused ja nende ennetamine (pehmelt) 

 

Kliimamuutused, prügi ja energia – lähtuvalt teema aasta teemadest: 

• Toit ja toidujäätmed, kuhu ja miks 

• Kompostimine 

• Toidutaimede kasvatamine, ka aastaringi 

• Toidu valmistamise tooraine, kust tuleb, kelle oma 

• Energia kulutamine, ka toiduenergia 

• Energia ja vee säästmine 

• Tulede kustutamine, miks see vajalik on ja millal 

• Soojus, soojakampsuni päev (9.veebr.) 

• Prügi sorteerimine 

• Pakendite kogumine, küünlaümbrised 

• Oma ümbruse koristamine – maailmakoristuspäev 

• Autovaba päev või autovaba nädal (vanematele väljakutsena) 

• Kuidas vähem prügi tekitada? 

• Säästlik majandamine 

 

Globaalne kodakondsus: 

• Kiusamisest vaba lasteaed, keskkond 

• Eesti tähtpäevad, kombed, toidud, traditsioonid, kodukoht, kodulinn 

• Teiste maade kombed, toidud jne. lähtuvalt nendest rahvustest, mis meil hetkel 

lasteaias on. Teemapäevad – vanem tuleb ja räägib, tutvustab. 

• Teistest hoolimine, keskkonnast hoolimine 

• Erinevad inimesed, erinev käitumine, kohanemine. 
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Tegevuskava I poolaasta 

 

 Tegevused Vastutaja Täitmine 

SEPTEMBER 

Liikuvusekuu 

Õppeaasta alguse pidu. Õpetajate 

näidend „Naeris“ 

Zirlin,, õpetajad 01.09 

Pärnaõite rühma vanavanemate tee – ja 

mänguõhtu 

Maire ja Kätlin-

Kai 

12.09 

Ühismatk Lohusallu Kai 29.09 

Tallinna Maratoni virtuaaljooks lastele Kai 23. – 30.09 

Lasteteater Lepatriinu 

„Prügikuningriik“ 

Kai  22.09 

Spordinädal Kai 23. – 30.09 

Maailma koristuspäev, Pärnaõied Maire  12. – 23.09 

KIK projekti raames Naksikud „Keila-

Joa parkmets ja jõeorg“ 

Kai 27.09 

OKTOOBER 

Innovatsioonikuu 

Tuulelohed Loodusmuuseumi tunnis 

„Imelised linnud“ 

Kadri ja Katrin 14.10 

Talgupäev Kadri Arman 26.10 

Õunapäev Rühmade 

õpetajad 

21.10 

Naksikute kinohommik Kinomajas, 

multifilm „Naksitrallid“ 

Rühma õpetajad 19.10 

Lasteaia 98.sünnipäev õpetajad 20.10  

Ettelugemispäev – pühendatud Aino 

Pervikule 

Rühmade 

õpetajad 

20.10 

Päästeameti projekt „Tulest targem“ Tähetäpsid ja 

Naksikud 

21.10 ja 

28.10 

Kõrvitsapäev Rühmade 

õpetajad 

30.10 

NOVEMBER 

Valgusekuu 

Tuulelohed Lastekirjanduskeskuse 

tunnis „Nukitsaga sõbraks“ 

Kadri ja Katrin 02.11 

Prantusmaa õpetajate külaskäik meie 

lasteaeda, koostöös Prantsuse 

Instituudiga Eestis 

Anni, personal 02-03.11 

Mardi – ja kadripäev 

09.11 Mesimummi lasteaia lapsed meil 

külas, 

24.11 Naksikud ja Tuulelohed 

Mesimummi lasteaias külas 

Zirlin Jõemägi 09.11 ja 

24.11 

 

Sportlik isadepäev lasteaia hoovis Rühmade 

õpetajad 

10.11 

Pärnaõied Miia Milla lastemuuseumi 

tunnis „Asjad ja ametid“ 

Maire ja Kätlin-

Kai 

14.11 

Tuulelohed Miia Milla lastemuuseumi 

tunnis „Öötund“ 

Kadri ja Katrin 18.11 

Tuulelohed Linnaelumuuseumi tunnis 

„Keskaja mängud“ 

Kadri ja Katrin 25.11 

Advendi matk Kai 29.11 
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Kiusamisest vabad teemad Rühmade 

õpetajad 

Igapäevaselt 

rühmades 

DETSEMBER 

Toidukuu 

Jõuluturg Persoal 08.12 

Tuulelohed Kadrioru lossi 

muuseumitunnis „Kolm kuningat“ 

Kadri ja Katrin 09.12 

Piparkookide päevad rühmades Rühmade 

õpetajad 

05-16.12 

Jõulukampsunipäev (detsembri 2. 

reede) 

Rühmade 

õpetajad 

16.dets. ja 

19.dets. 

Rühmade jõulupeod lasteaia hoovis Personal  

 

 

 

 


