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(Osales 15 töötajat)

PROTOKOLL nr 7
PÄEVAKORD
1. Päikese rühma õpetaja tutvustab laste ja lapsevanemate koostöös valminud lasteaia
õueala maketti. (Angelina)
2. Rohelise kooli teemade globaalne kodakondsus, kliimamuutused, jäätmed ja prügi,
energia arutelu.
Punkt 2

Globaalne kodakondsus
Oleme rahul, et

Ettepanekud:

Meil on kakskeelne lasteaed (vene/eesti),
kuid lasteaias käib ka teiste rahvuste
esindajaid ja eri rahvusest lapsed ja ka
õpetajad puutuvad pidevalt (igapäevane
suhtlemine, peod) üksteisega kokku.

Võtta õppe- ja kasvatustöös kasutusele
Mondo fotomapid.

Tähistame vanu Eesti kalendri tähtpäevi
(mihklipäev, kadri- ja mardipäev, I advent,
jõulud, vastlapäev), samuti tarkusepäeva,
õpetajatepäeva, isade ja emadepäeva,
emakeelepäeva, kevade saabumist ja Eesti
Vabariigi sünnipäeva samuti vene
maslenitsat. Pidudel lauldakse ja esinetakse
mõlemas keeles ja tantsitakse eri rahvaste
tantse.

Kasutada õppe- ja kasvatustöö
mitmekesistamiseks vastavat kirjandust
(muinasjutud, jutud, luuletused), internetti,
pildimaterjali.
Iga rühm teeb mõne rahvuse kohta
presentatsiooni (kombed, riietus, toidud
jne). Kaasata lapsevanemad.
Lüüra, Mondo esindajate kutsumine
üritusele.
Eesti vanade regilaulude, laulu- ja
ringmängude tutvustamine.

Toimuvad ühisüritused Kopli LA lastega,
Üritus „Maailma rahvad – sõpruse pidu“.
kellele tutvustatud mihklipäeva ja maslenitsa
kombestikku ja kellelt õpitud mardipäeva
Tutvuda igal nädalal eri rahvaste
kombeid ja tavasid.
muinasjuttudega.
Muusikatundides õpitakse erinevate maade
laule ja tantse.
Oleme osa võtnud festivalist „Kevad on
käes“, kus on esinetud eri maade tantsudega
(Eesti, Vene, Moldova, Saksa, mustlaste,
Hispaania, Juudi, Soome, Ladina-Ameerika,

Argentiina).
Kavas murumängud Kopli lasteaias (mai
2017).
Võetakse osa emakeelepäeva
luulekonkursist (oma lasteaed ja PõhjaTallinna lasteaiad).
Lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu
projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.
Muuseumitundide külastamine (Tallinna
Linnamuuseum, Vabaõhumuuseumi Kuie
Kool).

Prügi ja jäätmed
Oleme rahul, et

Ettepanekud:

Teinud kevadel koos lapsevanemate ja
lastega koos talgupäevi.

Panna ohtlikud jäätmed (patareid) eraldi
kasti.

Võtsime osa küünlaümbriste kogumise
kampaaniast.

Selgitada lastele rohkem, kuidas tekiks
vähem prügi ja miks on prügi korjamine ning
sorteerimine vajalik.

Eraldatud alal on 2 prügikasti: paber, kartong
ja olmejäätmed. Biojäätmed kogutakse
Jäätmejaama külastamine.
ämbrisse.
Ümbertöödeldud prügi taaskasutuse
Meil on külas käinud prügihunt.
võimalused (õppemapi koostamine).

Õppeekskursioon linnaosas (prügikastide
olemasolu, prügi sorteerimine).
Koos õpetaja abiga rühmaruumi koristamine
(1x nädalas või kuus).
Talgupäev Stroomi rannas.
Prügiämbrid mänguväljakute juurde.

Kliimamuutused
Oleme rahul, et

Ettepanekud:

Korraldame sügis- ja jõululaatasid.

Rühmadesse kastid maitsetaimede
kasvatamiseks.

Lapsed on osalenud köögiviljakampaanias ja

Eesti toitu propageerivatel üritustel
Solarises.

Loeng lapsevanematele tervislikust
toitumisest.

Osades rühmades kasvatatakse maitsetaimi.

Teha asju taaskasutatud materjalist ja
kasutada neid ka õppetöös.

Tellime toitu vastavalt laste arvule (meil ei
ole oma kööki).
Vähemalt kord nädalas on menüüs
kalatoidud.

Näitus taaskasutusest (pakendi, paberi,
plastpudeli jne) uus elu.

Lasteaed on ühinenud PRIA programmiga
(puu- ja juurviljad, piim).
Peenarde väetamiseks kasutame komposti.
Taaskasutatakse paberit, mänguvahendeid
ja lasteriideid. Paberit ja ka kasutatud
esemeid mängimiseks (pakendid) toovad ka
lapsevanemad.
Õppe-kasvatustöö dokumentatsioon on
arvutis. Õpetajad saadavad töö kokkuvõtted
elektrooniliselt.

Energia
Oleme rahul, et:

Ettepanekud:

Elektri kulu kohta on peetud arvestust.

Paigaldada II korruse 4 rühmaruumi
säästlikum LED valgustus.

Paigaldatud säästupirnid (LED valgustus
WCdes
Välisuksed on varustatud sulguriga.
Lastele on selgitatud, miks tuleb elektrit
säästa.
Rühmaruumides on tagatud
normtemperatuur.

Protokollis: H.Tammik

Rollimängud situatsioonides, kus puudub
vesi, elekter.
Energiamuuseumi külastus.
Kutsuda Eesti Energia esindaja rääkima.
Viia läbi säästupäev (vesi, elekter).
Lülitada pimedal ajal elekter välja WC-s, kui
seal keegi ei viibi.
Lülitada õhtul arvuti välja , mitte jätta
ooterežiimile.
Jälgida, et pimedal ajal ei põleks WC tuled.
Lasteaia hoone fassaad vajab soojustamist.
Kasutada rühmades kuivatuskappe
säästlikult.

