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Toimumise aeg: 28. veebruar 2022.a.  

Juhatas: Malle Trummar 

Protokollis: Kaidi Lainemäe 

Osalejaid: 14 osalejat 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hetkel toimuvate projektide meeldetuletus. 

2. Tegevuste planeerimine märtsiks. 

3. Plaanide koostamine kevadeks- Rohelise kooli peenramaa.  

4. Jooksvad küsimused. 

 

OTSUSED: 

1. Osaleme projektis ,,Küünlajaht"- kaasatud lapsed, lasteaia personal ja 

lapsevanemad. Õpetajad teevad lastevanematele meeldetuletuse, kui keegi on 

ära unustanud ja paluvad tuua ära kodudesse kogutud küünlaümbrised. 

Ümbrised toome alla kabinetti 25. märtsiks.  

Iga rühm viib igakuiselt pilte ja jutukesi oma rühma tegemiste kohta lasteaia 

sekretärile, kes paneb need välja lasteaia ja Rohelise kooli Facebooki ning 

lasteaia kodulehele. Suurema hulga piltide puhul võib viia terve kaustana ja siis 

pannakse see pildigaleriisse.  

Õpetajad jälgivad koordinaatori poolt saadetavaid meile ja osalevad 

keskkonnaalastel seminaridel ja teabepäevadel ning teavitavad sellest ka 

koordinaatorit ning edastavad teistele oluliseimat kuuldust. 



Jaanuar- märts peame rühmades arvet oma koopiapaberi kulutamise kohta- 

püüame teha kahepoolseid koopiaid. 

Soovitus osaleda VVVS matkamängus ja projektis ,,Tere, Kevad!" 

Registreerimine kodulehel.  

2. Märtsi projektid. 3. märtsil on eluslooduse päev ja 22.märtsil veepäev. 

Õpetajad uurivad juba eelnevalt nende kohta ja teevad ettevalmistusi. Mõte on 

neid teemasid käsitleda terve nädala ja seostada teiste tegevustega. Vanemate 

rühmade lapsed sõidavad Oandusse, et osaleda ,,Hundiretkel". 

9. märtsil peavad setud Tsirgupäeva ja ka meie rühmad võiks seda kuidagi 

kevade ja lindude teemaga seostada.  

Märts on teatrikuu ja selle raames võiks tutvustada erinevate maade muinasjutte 

ja nende autoreid. 

3. Õpetajad arutavad rühmades, mida võiks külvata amplite jaoks ja mida 

kevadlaadal müümiseks. Mai lõpus toimub laat, kus müüme laste poolt 

kasvatatud istikuid ning kogutud raha kasutame lasteaiale kasvuhoone 

ostmiseks. Kavatseme rajada kevadel peenramaa ja arutasime, mida sinna 

külvata. Ühine otsus oli, et seal võiks olla kõiki aiasaadusi natuke, et lapsed 

näeksid reaalselt nende kasvamist. Samuti kasutame ära meie komposteri sisu ja 

rajame sellele kõrvitsate kasvukoha. 

Õpetajad teavitavad meie ettevõtmistest lapsevanemaid ning koostöös nendega 

koguvad topsikuid ja karpe taimede pikeerimiseks.  

 

Läbiviija                                                                                   Protokollija 

Malle Trummar                                                                        Kaidi Lainemäe 

 


