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PÄEVAKORD 

1. Ülevaade seminarist Suur taimejaht 20.02.17. (Olja, Heidi) 

2.  Rohelise Kooli teemade meri, rannik, vesi, tervis arutelu. 

 

Punkt 2 

Meri, rannik 

Oleme rahul, et 

Meri on lähedal.                                              

Teemat käsitletakse õppekava raames. 

Viiakse läbi õueõpet Stroomi rannas, kuid 

kindlasti mitte piisavalt 

Ettepanekud: 

Viia läbi õueõpet, aktiivtegevusi mere ääres. 

Koristada lastega mere randa. 

Korjata ja koguda mere rannast materjali 

käelise tegevuse läbiviimiseks. 

Teha näitus looduslikest materjalidest. 

Koostada album „Meri erinevatel 

aastaaegadel“. 

Balti mere päev (vestlus, filmid, 

meremuuseum. 

 

Vesi 

Oleme rahul, et 

Peetakse arvestust vee kulu kohta. 

Kontrollitakse vee kvaliteeti. 

Vee säästmise vajadust selgitatakse lastele 

õppekava raames. 

Vahetati 1 WC pott ja ühe poti loputuskasti 

sisu. 

Kõik rühmad kasutavad nõudepesu 

Ettepanekud: 

Koguda suvel kastmiseks vihmavett. 

Selgitada lastele vee ja eluslooduse seoseid 

ja seda, kust tuleb kraanivesi. 

Vahetada  amortiseerunud WC potti (4 tk). 

Kontrollida ja vajadusel vahetada kraani- ja 

duši otsikud, mis säästavad vett. 



masinaid, mis säästab vett.  

 

 

Tervis 

Oleme rahul, et: 

Oleme tervist edendav lasteaed. 

Oleme liitunud projektiga „Kiusamisest vaba 

lasteaed“. 

Päevarežiimi koostamisel on arvestatud laste 

vanust. 

Hommikul toimub hommikuvõimlemine. 

Päevakavas piisav aeg õue tegevusteks. 

Liikumistegevused toimuvad ka  saalis. 

Hügieen ja tervislik toitumine on rühmade 

tegevuskavades ja osadel projektidena 

(Täheke, Päikene, Vikerkaar). 

Lasteaia menüü on tervislik (1 kord nädalas 

kala, koos praega värsked salatid, puuviljad). 

Osavõtt köögiviljakampaaniast. 

Osavõtt kino Artise projektidest (eelista 

kohalikku toitu!). 

Lasteaias viiakse läbi sügis- ja jõululaata 

(puu- ja köögiviljad, hoidised). 

 Kevadel on toimunud matkad. 

 Osaletud spordipäevadel (LA Kelluke, Kopli 

LA, Kunstigümnaasium, Karjamaa 

Gümnaasium, orienteerumine Stroomi 

rannas). 

Lastele toimunud esmaabi koolitused. 

Õpetajate sõnul meeldib lastele lasteaias 

käia. 

Ettepanekud: 

Sisustada õuestegevust: võistlused, mängud. 

Viia läbi õueüritusi koos lapsevanematega. 

Valmistada koos vanematega tervislikke 

salateid. 

Loeng tervislikust toitumisest. 

Mitte kasutada jõulupakkides maiustusi. 

Viia läbi karastusprotseduure. 

Tervise nädal eri teemadel (1 kord kvartalis).  

Õues koos võimlemine ja liikumismängud (1x 

nädalas või 1x kuus). 
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