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ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA TEGEVUSKAVA 2021/ 2022 ÕPPEAASTA 

 

2021-2022 ÕPPEAASTA TEEMA:   

 
Hoian ennast, hoian teisi - maailm muutub paremaks! 

 

EESMÄRK: 

Rõõmsameelne ja terve laps, kes hoiab ümbritsevat keskkonda ning märkab kaaslasi enda 

ümber. 

 

ÜLESANDED: 

• Läbi erinevate keskkondade ja tegevuste õpib laps tundma 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 läbi ühiste ettevõtmiste ja traditsiooniliste ürituste. 

 
ROHELISE KOOLI TEEMAD 2021/ 2022 ÕPPEAASTA: 

1. Toit 

2. Tervis ja heaolu 

3. Õueala 

4. Elurikkus ja loodus 

Eesmärgid: 

• Rohelise lipu taotlemine 

• Kõikidele taimedele, mis meie ümber on (toas ja hoovis) sildid juurde ja iseloomustav 

tekst 

• Täiustada köögivilja- ja taimeaeda (projekti kirjutamine Linnaaedade projekti raames) 

 

Õueala: 

• toalillede kaardistamine, siltide valmistamine  

• õueala taimede kaardistamine, siltide valmistamine - kõik taimed 

• putukad, linnud, loomad õuealal 
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• elurikkus - taimede istutamine (miks me seda teeme), lindude toitmine, putukaväli 

• köögivilja - ja maitsetaime aed (kuidas kasvavad toidutaimed, hoolitsemine jne.) 

• lihtsamad aiatööd - hoovi korrastamine erinevatel aastaaegadel 

• aastaringsed õuesõppe tegevused 

• lindude söögimajad 

• niitmata ala, kus saab putukaid ja taimi uurida 

• õueala võimalused erinevateks tegevusteks 

• õuepaviljoni kasutamine õppetöös 

 

Elurikkus ja loodus: 

• pargid ja rannik õuesõppetegevuste läbi viimiseks 

• matkad - eesmärgistatud 

• muuseumid - eesmärgistatud, täiendavad planeeritud õppetegevusi 

• jalutuskäigud lasteaia territooriumilt välja - seos kuuteemaga, planeeritud tegevusetega 

• mereteemad - rannik, Kadrioru Ingli rand 

• loodushoid, - kaitse 

 

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) 

 

Toit: 

• kuidas toit tekib lauale 

• toidu tegemine, ise valmistamine, kes teeb 

• menüü - rääkida, mis on, millest valmistatud jne. 

• tervislik ja mitte tervislik toit 

• puhas joogivesi 

• toidujäätmed, miks eraldi kogutakse, kompostimine 

• maitsetaimed - ise kasvatatud toit 

• lauakombed - katmine, toidu tõstmine, puhtuse pidamine, õiged taldrikud, noad-kahvlid, 

õigesti hoid jne. 
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Tegevuskava 

 

 Tegevused Vastutaja Täitmine 

SEPTEMBER Sportlik avaüritus, kõik rühmad Rühmade õpetajad 02.09.2021 

Eesti Loodusmuuseum „Seenenäitus“, 

Tuulelohed, Naksikud 

Rühmade õpetajad 13. ja 

17.09.2021 

Sügismatk Lohusallu, kõik rühmad Õppealajuhataja, 

rühmade õpetajad 

21.09.2021 

Liikluslinnaku külastus, Pokud Rühmade õpetajad 14.09.2021 

KIK projekt „Salasilmad võlumetsas“, 

Saula siniallikad, Pokud 

Juhtkond, rühma 

õpetajad 

30.09.2021 

Rohelise kooli töörühma koosolek: 

Kokkuvõte eelmisest õppeaastast, uute 

eesmärkide seadmine, uued teemad 

Töörühm  23.09.2021 

Koolitus: 

Keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik 

toitlustamine, Tartu Kutsehariduskeskus 

Töörühma liikmed 17.09 – 

09.10.2021 

Koolitus: 

Reaal – ja loodusteadusliku hariduse 

konverents, Tallinna Reaalkool 

Töörühma liikmed 11.09.2021 

Koolitus: 

Õppeaedade projekti-aiaplaani 

koostamine, Tallinna Keskkonna – ja 

Kommunaalamet 

Töörühma liikmed 22.09.2021 

OKTOOBER KIK projekt „Õuesõppetund Muraste 

rabas“, Muraste looduskool, Tuulelohed 

Juhtkond, rühma 

õpetajad 

01.10.2021 

Rühmade jalgrattapäevad, kõik rühmad liikumisõpetaja Kuu jooksul 

Eesti Loodusmuuseum „Sügis metsas“, 

Naksikud 

Rühma õpetajad 06.10.2021 

Lasteaia 97.sünnipäev, kõik rühmad, 

personal 

Juhtkond, 

rühmade õpetajad 

12.10.2021 

NOVEMBER Kadripäeva tähistamine koos Tallinna 

Mesimummi Lasteaiaga 

Muusikaõpetaja, 

rühma õpetajad 

24.11.2021 

Advendimatkad: Kadrioru park, Harku 

mets, kõik rühmad 

Liikumisõpetaja, 

rühmade õpetajad 

29. ja 

30.11.2021 

DETSEMBER Jõuluturg, kõik rühmad, lapsevanemad, 

personal 

Rühmade 

õpetajad, juhtkond 

07.12.2021 

Jõulupeod, kõik rühmad Rühmade 

õpetajad, 

muusikaõpetaja 

14., 16. ja 

17.12.2021 

Rohelise kooli töörühma koosolek: 

Keskkonnaküsitluse koostamine, 

ülesannete jagamine. Linnaaedade 

projekti planeerimine 

Töörühm  15.12.2021 
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Koolitus: 

Tartu lasteaia Pääsupesa kliimasõbraliku 

kooliköögi analüüsitulemusi tutvustav 

veebikohtumine 

Töörühm, kokk, 

abitööline 

08.12.2021 

JAANUAR Kuuse ära saatmine, kõik rühmad Muusikaõpetaja  06.01.2022 

Limpa suusakool Pirital, Pokud Liikumisõpetaja  Kuu jooksul 

Eesti Loodusmuuseum „Kas 

dinosaurused olid….“, Tuulelohed 

Rühma õpetajad 14.01.2022 

Eesti Punase Risti esmaabi tund lastele, 

Pokud ja Tuulelohed 

Õppealajuhataja, 

rühmade õpetajad 

27.01.2022 

Tädu loodusraja külastus „Talve võlud ja 

valud“, Pokud 

Õppealajuhataja, 

rühma õpetajad 

31.01.2022 

Kuusakoski OÜ kampaania 

„Küünlaümbrise jaht 2022“, koostöö 

lastevanematega 

Töörühm  Jaanuar - 

märts 

Rohelise kooli töörühma koosolek: 

Õppeaedade projekt – eesmärk, soovitud 

tulemus, vajadus, tegevuskava, taimed, 

koostöö, vastutajad. 

Töörühm 10.01.2022 

Koolitus: 

Kuidas õppida ja õpetama armastama 

brokkolit?, Meele Kool 

Töörühm, õpetaja 

abid, kokk 

12.01.2022 

VEEBRUAR Limpa suusakool Pirital, Tuulelohed ja 

Pokud 

Liikumisõpetaja, 

rühma õpetajad 

Kuu jooksul 

Uisutamine Tondiraba jäähallis Liikumisõpetaja, 

rühmade õpetajad 

07.02.2022 

Sõbrapäeva kinohommik, kõik rühmad, 

personal 

Rühmade õpetajad 14.02.2022 

Vabariigi aastapäeva matk Kadrioru 

pargis, kõik rühmad 

Liikumisõpetaja, 

rühmade õpetajad 

21.02.2022 

Vabariigi aastapäeva hommik õues, kõik 

rühmad 

Muusikaõpetaja, 

rühmade õpetajad 

22.02.2022 

Keskkonnaküsitluse läbiviimine personal, 

lapsed ja lapsevanemad 

töörühm Veebrurar-

märts 

Linna õppeaedade projekti esitamine 

Tallinna Keskkonna- ja 

Kommunaalametile 

Juhtkond, töörühm  

MÄRTS Vastlapäev lasteaia hoovis, kõik rühmad, 

personal 

Liikumisõpetaja, 

rühmade õpetajad 

01.03.2022 

Limpa suusakool Pirital, Tuulelohed Liikumisõpetaja, 

rühma õpetajad 

Kuu jooksul 

Miia Milla lastemuuseum „Asjad ja 

ametid“, Tähetäpsid ja Pärnaõied 

Rühmade õpetajad 04.03.2022 

Eesti Filmimuuseum „Filmi sisse minek“, 

Tuulelohed, Pokud 

Rühmade õpetajad 18. ja 

25.03.2022 



Rohelise kooli tegevuskava 2021/ 2022 õppeaasta 

Tallinna Jaan Poska Lasteaed 

 

Ettevõtlus linnaku külastus, Pokud Rühma õpetajad 30.03.2022 

Rohelise kooli seminar: 

Rohelise lipu taotlemise põhimõtted 

Töörühma liikmed 29.03.2022 

APRILL Miia Milla lastemuuseum „Loodus 

lootus“, Tähetäpsid 

Rühma õpetajad 01.04.2022 

Eesti Ajaloomuuseum „Elu koera nahas“, 

Tuulelohed 

rühma õpetajad 08.04.2022 

Eesti Tervishoiumuuseum „Minu 

bakterid“, Tuulelohed 

Rühma õpetajad 29.04.2022 

Eesti Meremuuseum „Elu Läänemerel“, 

Pokud 

Rühma õpetajad 29.04.2022 

I Põnnide võimlemishommik, Tuulelohed Liikumisõpetaja, 

rühma õpetajad 

27.04.2022 

Rohelise kooli koolitus: 

Õppeasutuste õueala elurikkus 

Töörühma liikmed 26.04.2022 

Rohelise kooli töörühma koosolek: 

Talgupäev „Teeme ära“ – tööd, 

ülesannete jagamine, koostöö 

lastevanematega 

Töörühma liikmed 29.04.2022 

MAI Talgupäev „Teeme ära“, personal, 

lapsevanemad 

Töörühm 11.05.2022 

Põnnide võimlemishommik Kalevi 

staadionil, Naksikud, Tähetäpsid 

Liikumisõpetaja, 

rühmade õpetajad 

04. ja 

11.05.2022 

Lasteaia tantsupäev, kõik rühmad, 

personal, lapsevanemad 

Liikumis -ja 

muusikaõpetaja, 

rühmade õpetajad 

19.05.2022 

Lõpupeod, Tuulelohed, Pokud Muusikaõpetaja, 

juhtkond, rühmade 

õpetajad 

24. ja 

26.05.2022 

Emadepäeva kohvikuõhtu, kõik rühmad, 

lapsevanemad 

Rühmade õpetajad 10.05.2022 

Eest Loodusmuuseum „Kas dinosaurused 

olid….“, Naksikud 

Rühma õpetajad 06.05.2022 

Lennusadam „Laevaga turvaliselt 

merele“, Tuulelohed 

Rühma õpetajad 09.05.2022 

Rohelise kooli töörühma koosolek: 

Kokkuvõte õppeaastat 

Töörühm Mai 

JUUNI Õuenädal, kõik rühmad Rühmade 

õpetajad, 

liikumisõpetaja 

Juuni 

esimene 

nädal 

Ühismatk Paljassaarde, kõik rühmad, 

personal 

õppealajuhataja Juuni 

esimene 

nädal 
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