Jäätmetekke vähendamise nädala tegevused Rohelise Kooli projektiga
liitunud Tallinna haridusasutustes 2017.a.
1. Tallinna Lasteaed Kaseke osales üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädalal
töötubadega, mis olid suunatud lastele ja lapsevanematele. Töötubades anti uus elu
vanadele klaas- ja plekkpurkidele, riidepuudele, T-särkidele, millest valmisid,
teadetetahvlid (vanadest pildiraamidest).
Nädala jooksul toimunud tegevustest saab ülevaate siit.
2. Tallinna Suur-Pae Lasteaias toimus mitmeid tegevusi:

Suletud grupile (lasteaia lastele ja lapsevanematele) toimusid vestlused, mis
tõstsid lapsevanemate, personali ning laste teadlikkust jäätmetekke vähendamise ja
vältimise ning kordus- ja taaskasutuse valdkonnas. Näitus „Korduskasuta - anna
esemele uus elu“ lasteaia ruumides. Lapsevanemad koos lastega tegid vanades
esemetest uued. Valminud tööd olid vaatamiseks üleval näitusel.

Tegevus, mis oli avatud kõigile soovijatele
"Eesti 100" ning üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädala raames toimus
22.novembril 2017 kell 16.00-17.00 Tallinna Suur-Pae Lasteaias töötoad, kus Tallinna
linna lapsed koos vanematega said meisterdada teemal „Korduskasuta - anna esemele
uus elu.
1. Töötuba - "Pääsuke" paberi- ja kartongijäätmetest (2-3 a. lapsed koos vanematega).
2. Töötuba - "Rukkilill" plastik-jäätmetest (6-7 a. lapsed koos vanematega).
3. Töötuba - makett "Vanalinna tornid" paberi- ja kartongijäätmetest (6-7 a. lapsed
koos vanematega).
4. Töötuba - makett "Kadrioru park" paberi- ja kartongijäätmetest (3-4 a. lapsed koos
vanematega).
3. Tallinna Seli Lasteaial korraldas näituse: „ Mittevajalike asjade uus elu“ (materjaliks
plastpudelid ja kilekotid)“
4. Tallinna Lasteaed Sinilind on juba mitu aastat korraldanud novembrikuus
kampaaniat: Sulle-Mulle. Selle kampaania ajal tuuakse lasteaeda lapsevanemate ja
personali poolt nii riideid, mänguasju, jalanõusid jne, mida endal enam vaja pole, aga
minema ka ei raatsi visata. Kõik huvilised leiavad omale midagi vajalikku ja esemete
uus elu võibki alata. Järgi jäänud esemed on varasematel aastatel toimetatud
Mustamäe Sotsiaalkeskusesse ja Mustamäe Lastekodule. 2017. aasta kampaania viidi
läbi ajavahemikul 13.11-26.11.2017 ning ülejäägid toimetati Uuskasutuskeskusesse.
5. Tallinna Tehnikagümnaasiumis toimus jäätmetekke vähendamise nädala raames
tegevusi igale vanuseastmele:
1. 1.-3.klassidele toimus töötuba „vanast uus“ - spordimati servadest meisterdati
erinevad elusolendimaketid /2.kl/, plasttaarast täpsuse ja keskendumismängude
meisterdamine /3.kl/)
2. 4.-6.klassidele toimus töötuba „vanast uus“, 6.kl temaatiline töötuba
3. 7. ja 8.kl temaatiline töötuba, mida viis läbi juhendaja MTÜst Mondo.
4. 9.kl korraldas näituse kooli jäetud rõivastest ja jalanõudest
5. 10.-12.klassid vaatasid Reet Ausi tekstiilijäätmete filmi ning toimus arutelu.
6. Toimus kirbuturg, plasttaara kogumise kasti n-ö avamine ja toidu raiskamise
teabepäev (vastutajaks kooli õpilasesindus).
Nädala jooksul toimunud tegevustest saab ülevaate blogipostitustest ja ilmunud
pressiteatest.

6. Tallinna Liivalossi Lasteaed
Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames toimus üritus "Anna
mänguasjadele uus elu" – lapsed koos vanematega vaatasid esmalt kodus üle oma
mänguasjad ja raamatud ning tõid lasteaeda need, millega ise enam ei mängita või ei
loeta. Lasteaias toimus mänguasjade, raamatute vahetus. Kõik rühmad meisterdasid
kordus- ja taaskasutatavatest materjalidest.
Nädala jooksul toimunud tegevustest saab ülevaate blogipostitusest.
7. Tallinna Tondi Põhikool
Andis uue elu kasutatud T-särkidele kaltsuvaipade näol. Tegevusel oli mitu etappi:



Iga õpilane tõi kooli ühe kasutatud (kindlasti puhtakspestud) T-särgi.
Toimus töötuba õpetajatele, kus käsitööõpetaja näitas, kuidas särki ribadeks
lõigata.
 Õpilased lõikasid juhtnööre järgides särgi ribadeks ja kerisid need keraks.
 Klassid käisid kordamööda tööõpetuse klassis oma vaibatriipu kudumas.
Eesmärk: T-särkidest kootud vaipu saab kasutada saali kaunistamiseks emadepäeva
peo ajal (seinal) või istumisvaipadena koosviibimiste ajal.
8. Tallinna Lasteaed Südameke
22.novembril toimus karude õmblemise töötuba emadele. Kaasa oli vaja võtta
kasutuna seisev riideese, et seda uuesti kasutada, uus elu anda.

9. Tallinna Tuule Lasteaed
Tegevusi jagus kogu nädalasse – meisterdati koos isadega mänguasju, valmis tore ja
õpetlik animatsioon Merekallas puhtaks ning valmis paberist näitus. Õpetajatele
toimus töötuba, kus õpiti pihunuku tegemist.
Nädala jooksul toimunud tegevustest saab ülevaate blogipostitusest
10. Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Gümnaasiumi 3. klassid meisterdasid paber- ja plastikjäätmetest vanalinna.

Rohelise Kooli töörühma õpetajad Aire Luugus ja Ly Melesk võtsid osa seminarist
“Prügi ja jäätmed”.
7.-9. Klassid võtsid osa Keskkonnaameti veebiviktoriinist .
Nädala jooksul toimunud tegevused kajastuvad kooli facebooki lehele
11. Tallinna Ümera Lasteaed
Nädala raames toimus kolm suurt tegevust:
1. Lapsevanematega töötoad
taaskasutatavatest materjalidest.

"Teeme

lindudele

söögimajad!"

erinevatest

2. Näitus "Asjade teine elu" - jäätmetest tehtud mängud, mänguasjad, pildid jne.
3. Konkurss "Kõige originaalsem "Paberisööja", ehk karp, kuhu rühmas korjatakse
paberijäätmeid.
Nädala jooksul toimunud tegevused kajastuvad lasteaia kodulehel
12. Tallinna Lepatriinu Lasteaed
Jäätmetekke vähendamise nädalat tähistati keskkonnahoiu päevaga „Ökotriinu“.
Tegevused kajastuvad:
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/?ref=br_rs
https://rohelinelepatriinu.wordpress.com/
http://www.lepatriinulasteaed.ee/index.php?page=13&uudis=112
13. Tallinna Lasteaed Vesiroos
Jäätmetekke vähendamise nädalaga seoses toimus lasteaias näitus, mille tööd valmisid
laste ja lapsevanemate koostöös.
Näituse tööd on koondatud ühte filmi, mis on vaadatav siit.
14. Tallinna Lasteaed Maasikas
Üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames toimus lasteaias
taaskasutusnädal „Korduskasuta – anna esemele uus elu“.
1.
Rühmades toimusid töötoad, kus taaskasutati materjale (paber- ja kartongijäätmed,
vanad ajakirjad, kalendrid, riie, pakendid, plastpudelid, korgid, konservikarbid, toodete
südamikud jne) ja meisterdati Suure taimejahi projekti raames valmis lasteaia õueala
kollaaž, Rohelise Kooli programmi raames massaaži matt, Tallinna vanalinna hoonete,
tornide ja linnamüüri maketid, samuti jõulukompositsioon, õppematerjalid ning
tarbeesemeid. Valminud töödest oli saalis näitus.
2.
Koostöös õpetajate ja lastevanematega koguti kasutatud tekke, linu, käterätikuid jm
Tallinna loomade varjupaigale. Kogutud asjad antakse üle 5.detsembril.
3.
Koostöös lapsevanematega
raamatuvahetus, mis jätkub.
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