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AEG 

            TEGEVUS        LÄBIVIIJAD       TEGEVUSE SISU

OKTOOBER Rohelise kooli 
koosolek.

 Keskkonnamees-
kond.

15.10. 2018.a. 
meeskonna valimine, 
ülesannete jagamine.

Keskkonnauuringu
koostamine.

Keskkonnamees-
kond. Lasteaia 
personal ja 3. 4, 
5, 6, 7, 8 ja 9 
rühm.Keskkonna
meeskond ja  
õpetajad, lapsed 
ja lapsevanemad.

Küsitlused laste ja 
lastevanemate seas.

NOVEMBER Keskkonnauuringu
tutvustamine 
personalile.

Keskkonnamees-
kond.

 5.11.2018.a.
valminud keskkonnauuringu
tutvustamine.

Tegevuskava 
koostamine ja 
ülesannete 
jaotamine.

Keskkonnamees-
kond, 
rühmaõpetajad.

Rühmaõpetajad koostavad 
algse tegevuskava rühma 
üritustest. 

Üle Euroopaline 
jäätmete 
vähendamise 
nädal.

3,4,5,6,7,8 ja 9 
rühm ja õpetajad.

 19.-23. november. 
Rühmades räägitakse prügi 
sorteerimisest ja jäätmetest. 
Meisterdustes kasutatakse 
taaskasutust.

,,Ole nähtav"- 
ohud liikluses, 
helkuri 
kasutamine.

Kõik lasteaia 
rühmad, personal 
ja lapsevanemad. 

Rühmad koguvad 
kasutamata helkureid, et 
need hiljem ühiselt õues 
puudele ülesse riputada.
15.11. lasteaia ,,Helkuripuu"
ehtimine.

Rahvakalendri 
tähtpäevade 
tähistamine 
rühmades.

Muusika- ja 
liikumisõpetaja, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9
rühma lapsed ja 
õpetajad.

Rühmades kommete ja 
tavade tutvustamine, 
maskide valmistamine ja 
teistes rühmades mardi- ja 
kadrijooksude korraldamine.



Komposti 
tegemine. 
Vihmausside 
kasulikkus.

Inimene, kes 
tegeleb 
vihmausside 
kasvatamisega ja 
toodab komposti.

 22.11. toimub saalis 
vanematele rühmadele 
üritus, kus tutvustatakse 
vihmausside abil 
kompostmulla tegemist.

DETSEMBER Linnumajade 
ülessepanek ja 
lindude toitmine.

Kõik lasteaia 
rühmad, personal 
ja lapsevanemad.

 Rühmad meisterdavad 
koostöös vanematega 
linnumaju ja koguvad toitu.

JAANUAR Rohelise kooli
koosolek.

Keskkonnamees-
kond.

Ülevaade eelmise aasta 
kulutustest- vesi, elekter, 
prügi. Keskkonnaanalüüsi 
parenduste ülevaatamine ja 
arutelu, mida veel teha- 
tegevuste jaotamine.

Lindude toitmine. Kõik lasteaia 
rühmad, personal 
ja lapsevanemad.

 Rühmad koostöös 
vanematega koguvad toitu ja
hoolitsevad selle eest, et 
lindudele seda piisaks.

VEEBRUAR Õ/k ümbritsevasse 
loodusesse.

3,4,5,6,7,8 ja 9 
rühm ja õpetajad.

Õppekäigud toimuvad terve 
kuu jooksul. Laps oskab 
märgata lindude ja loomade 
jälgi, määrata nende liiki.

Lindude toitmine. Kõik lasteaia 
rühmad, personal 
ja lapsevanemad.

Rühmad koostöös 
vanematega koguvad toitu ja
hoolitsevad selle eest, et 
lindudele seda piisaks.

Talvituvate 
veelindude 
vaatlemine.

Kõik 
lasteaiarühmad ja 
õpetajad.

Lapsed käivad 
jalutuskäikudel linna parki 
ja vaatlevad seal talvituvate 
partide elu. Vestlused 
rühmades.

MÄRTS Maitsetaimede 
külvamine 
rühmades.

  Rühmaõpetajad 
koos lastega, 
kaasatakse ka 
lapsevanemad.

Seemnete kogumine ja 
jaotamine rühmade vahel, 
külvamine ja kastide 
märgistamine. 

Vastlapäeva 
tähistamine.

 Rühmaõpetajad 
koos lastega, 
kaasatakse ka 
lapsevanemad.

Erinevate rahvuste 
vastlakommete 
tutvustamine.

Tsirgupäeva 
tähistamine.

Keelekümblus-
rühmad.

Mängupidu, mille käigus 
lastele tutvustatakse



 Tsirgupäeva tähendust.

Lilleseemnete 
külvamine.

 Rühmaõpetajad 
koos lastega, 
kaasatakse ka 
lapsevanemad.

Seemnete kogumine ja 
jaotamine rühmade vahel, 
külvamine ja kastide 
märgistamine. 

APRILL Tervisekuu 
üritused terves 
lasteaias.

 Rühmaõpetajad 
koos lastega, 
liikumisõpetaja ja
tervishoiutöötaja.

Rühmades toimuvad 
lõimitud tegevused. 
Tervisepäev koos 
liikumisõpetajaga.
Tervishojutöötaja käib 
rühmades rääkimas 
õpetajate poolt valitud 
temadel.

RMK Kauksi 
külastuskeskus.
Programm 
,,Linnud ja 
lindudest".

4 ja 6 rühm. Lapsed saavad teadmisi 
lindudest, käiakse 
jalutuskäigul metsa ja järve 
äärde, meisterdatakse.

Merepeo 
korraldamine.

Keelekümblus-
rühmad.

Merega seotud mängud, 
laulud, tantsud.

Väljasõit Toila. 3,4,5,6,7,8 ja 9 
rühm ja õpetajad.

Laps saab vaadelda loodust, 
jälgida selle õidepuhkemist, 
jalutada mere ääres jne.

MAI Rohelise kooli 
koosolek.

Rohelise kooli 
meeskond.

Osaleb terve maja personal 
ja antakse ülevaade tehtud 
tööst, uuringute kokkuvõte 
ja tegevused suveks.

Lillede istutamine 
amplitesse.

Vanemad rühmad. Igal rühm saab istutada oma 
lillekastidesse lilli, mille 
eest neil tuleb ka suvel 
hoolitseda.

Jääaja keskus. 
Aktiivõppe-
programm 
,,Mammutipoiss 
Äksel tuleb külla".

5 ja 7 rühm. Vanemate rühmade 
väljasõit. Tegevustes saavad 
lapsed teada uut ja huvitavat
ning kasutada tegevustes ka 
juba omandatud teadmisi.

JUUNI- 
JUULI- 
AUGUST

Väljasõidud 
loodusesse.

Organiseerib 
lasteaia juhtkond. 
Osalevad 
aiarühmad. 

Lapsed saavad mängida, 
joosta ja osaleda tegevustes, 
mis on seotud meid 
ümbritseva  loodusega.



Lillede eest 
hoolitsemine.

Rühmaõpetajad 
koos lastega.

Lapsed jälgivad lillede 
kasvu ja hoolitsevad nende 
eest vastavalt vajadusele.


