LASTEAED MAASIKAS KESKKONATEGEVUSKAVA 2016-2018

ELURIKKUS JA LOODUS
Eesmärgid:









Laps on omandanud uusi teadmisi loodusest, inimese ja looduse omavahelistest seostest.
Laps on omandanud teadmisi looduse seotusest erinevate kalendri tähtpäevadega.
Laps on tundma õppinud õueala loodust.
Laps on õppinud väärtustama loodust, kuna see on inimese elu ja tervise allikas.
Laps on õppinud õuetegevustes eakohaselt keskenduma ja tegutseb aktiivselt.
Õpetajad on saanud uusi teadmisi õueõppe tegevuste ja keskkonnakasvatuse rikastamise võimalustest.
Õpetajad on planeerinud õueõppe läbiviimise rühma tegevuskavas.
Õpetajad on kasutanud õueõppe tegevuste läbiviimisel laste eale vastavaid erinevaid metoodikaid.

Tegevused

Tegevuse täpsustus

2016

Keskenduti pihlaka, võilillele uurimisele (eri x
aastaaeg, ehitus, viljad, kasvutingimused ja
naabrid, sarnased liigid, raviomadused,
toidud ja hoidised, legendid, jutud, mängud
ning linnud ja loomad, kes neil külas käivad.
Koostöös
lapsevanematega
valmistati
õueala
makett
,
koguti
vastavat
õppematerjali. Töömeetodid olid vaatlus,
õppekäigud, mängud, orienteerumine,
meisterdamine , käsitöö ja joonistamine,
laulude, salmide, juttude, legendide ja
mõistatuste kogumine ja ka isetegemine,
koostöö lastevanematega.
toidetakse
x

2017

Päikese rühma 5-6 a
lapsed
osalesid
projektis
„Suur
taimejaht

x

Talvel

x

2018

Vastutajad
Päikese
õpetajad

x

õpetajad

Märkused
rühma Õueala maketti ja
kogutud materjali
saab
kasutada
edaspidi
õppetegevuses.

jätkub

linde õuealal ja
parkides
Õueõppe
üritus MÕK kuu raames toimus ühisüritus, kus lapsed
õuealal
„Uuri, orienteerusid õuealal kaardi ja õueala maketi
järgi ja läbisid viis tegevuskeskust, mis olid
avasta, tegutse“

x

x

sisustatud Rohelise Kooli teemadega.

Õpetajatele toimus
loodusteemaline
sisekoolitus „Mäng“
ja õpituba õpetajalt
õpetajale

Õueõppe tegevuste
läbiviimine
Lasteaia
õuealal
kasvavate puude ja
taimede
tundmaõppimine

Õppematk linnaosa
parkidesse

Välislektor tutvustav loodusteemalisi mänge ja
võtteid, kuidas lastega loodust uurida.

Õpetajad esitlesid õppetegevusi ja Beeboti
kasutamise võimalusi õppe-kasvatustöös.
Käsitleti
loodusteemasid
ja
esitleti
õppematerjali. Pelgulinna Gümnaasiumi
kunstiõpetaja andis ideid laste loovuse
arendamiseks.
Kõik rühmad viivad läbi õueõppe tegevuse
vähemalt ühel korral nädalas.
Vikerkaar: lilled lasteaia õuealal ja toalilled;
Päikene: mänd, kuusk, kadakas; Täheke:
vaher; Päevalill: kask; Tibukesed: õunapuu;
Lepatriinud:
tamm.
Õppetegevustes
lõimitakse
erinevaid
ainevaldkondi, tegevusliike, kasutatakse ja
valmistatakse erinevat õppematerjali ja
õpitakse
kõikjal.
Tehakse
koostööd
lastevanematega. Koostatakse õpimapp
(presentatsioon) ning tegevusi kajastatakse
rühma stendil.
Õpetajad õpivad tundma Kopli, Kase ja
Süsta pargi liigirikkust.

x

x

direktor
õppealajuhataja
õpetajad

x

x

x

x

x

juhtkond
õpetajad
õpetaja abid

õppealajuhataja
õpetajad
õppealajuhataja
õpetajad

õppealajuhataja
majandusjuhataja

2017/18 õa on
kavas viia üritus
läbi sügisel ja
kevadel
Õppematerjali
saavad õpetajad
ka
edaspidi
kasutada
õpimattides.

Kasutatakse
ja
täiendatakse
õueala maketti.
Õppematerjale
saab
edaspidi
kasutada.

ÕUEALA
Eesmärgid:





Õueala liigirikkus on suurenenud.
On tehtud koostööd lastevanematega.
Õueõppe võimalusi ja õpikeskkonda on rikastatud.
On tehtud koostööd Pelgulinna Gümnaasiumiga.

Tegevused

2016

2017

2018

Vastutajad

Märkused

Miniaiandus

Kõik rühmad kasvatasid maitsetaimi ja lilli ette
ning istutasid need peenrasse ja lillepottidesse.
Taimede istutamise käigus kujundati peenraid.

x

x

majandusjuhataja
õpetajad

Jätkub

Talgupäev

Värviti mänguvahendeid, kaevati peenraid, saeti
kuivanud oksi ja paigutati ümber linnumaja.
Vanema rühma lastevanemad koos lastega istutasid
õuealale õunapuu.

x

x

majandusjuhataja
õpetajad

Jätkub

x

x

majandusjuhataja
õpetajad

Jätkub

x

majandusjuhataja
õpetajad

Taimede kastmiseks
kogutakse vett
Tulbipeenra
rajamine

Tulbisibulad
muretsetakse
lastevanematega.

koostöös

x

Tuulelippude
paigaldamine

Lipud valmistatakse rühmades koostöös
lastevanematega ja huvitavamad valitakse välja.

x

Õueala katusealuste Koostöös
Pelgulinna
seinte kujundamine. kunstiõpetaja ja õpilastega.

Gümnaasiumi

x

õppealajuhataja
õpetajad
x

direktor
majandusjuhataja
õppealajuhataja

GLOBAALNE KODAKONDSUS
Eesmärgid:





Õppe- ja kasvatustöö on toetanud lõimimist Eesti ühiskonda.
Lapsed on õppinud tundma eri rahvaste kultuuri ja kombeid, loodust ja elu-olu.
Koostöös lastevanematega on avastatud Eestimaad.
Lapsed on sallivamad, hoolivamad ja õppinud austama mitmekesisust.

Tegevused

Tegevuse täpsustus

2016
projekti x

Päikese
ja
Päevalille rühma
lapsed
osalevad
projektis
„Kiusamisest vaba
lasteaed“

Õppe-ja kasvatustöös kasutatakse
elemente. Päevalille rühm viib läbi projekti
„Muinasjutud on alati meiega“, kus käsitletakse
eri rahvaste ja maade muinasjutte.

Eesti
MTÜ Jutulõng viis lapsed eesti muinasjuttude
muinasjuttude
maale, kuulati regilaulu ja kandlemängu.
hommik
Mihkli-, mardi-,
Mihklipäeva ja maslenitsa kombestikku tutvustati x
kadripäeva
ja külalistele, mardipäeval käidi külas Kopli lasteaias
maslenitsa
ja kadrid trallitasid oma majas.
üritused
Osalemine
Üritusel „Murumängud“ mängiti koos Eesti
ühisüritustel
pärimuslikke laulu- ja tantsumänge, mis olid
varem õpitud ning valmistati looduslikke
materjale kasutades mänguvaim. Osaleti linnaosa
festivalil „Balti mere lapsed“, kus
esitati
tantsunumber.
Osalemine
Osaleti kunstikonkurssidel „Balti noodid“ (Eesti
konkurssidel
loodus), „Eesti värvid“ ja luulekonkursil „Eesti
keele kaunis kõla“.

2017
x

2018
x

Vastutajad

Märkused

õppealajuhataja
õpetajad

Projekti
„Kiusamisest vaba
lasteaed“ elemente
hakkavad õppe- ja
kasvatustöös
kasutama Tähekese
ja
Lepatriinude
rühm.
Muinasjuttude
kuulamine toimus
rühmadele eraldi.
Koostööüritused
Kopli
lasteaiaga
jätkuvad.

õppealajuhataja

x
x

x

õppealajuhataja
muusikaõpetaja
õpetajad

x

x

õppealajuhataja
muusikaõpetaja
õpetajad

Üritused toimusid
Kopli
lasteaia
õuealal ja Salme
Kultuurikeskuses.
Koostöö jätkub.

x

x

õppealajuhataja
õpetajad
eesti keele õpetaja

Jätkub

Avastame
Eestimaad

Õpime lauluringmänge
Avastame
Nigeeriat

Tibukesed: sümbolid; Lepatriinud: Tallinna
legendid; Päikene: mets; Vikerkaar: rahvusköök:
Täheke: loomad.
Teemat käsitletakse koostöös lastevanematega ja
esitletakse valitud vormis.
ja Eesti kalendri tähtpäevade laulu- ja ringmänge
tutvustav üritus vanematele rühmadele (MTÜ
Jutulõng).
Nigeeria elu-olu ja keskkonda tutvustav üritus
koostöös Lepatriinude rühma lapsevanematega.

x

x

õppealajuhataja
muusikaõpetaja
õpetajad
eesti keele õpetaja
õppealajuhataja

x
x

õppealajuhataja
õpetajad
(Lepatriinud)

TERVIS JA HEAOLU
Eesmärgid:






Lapsed ja töötajad on terved, sõbralikud ja rõõmsameelsed.
Lapsed on viibinud rohkem õues, tänu millele on tervemad.
Lapsed on õppinud, et tervislik toitumine on tervete hammaste ja liikumine tervise alus.
Lapsed on omandanud esmased teadmised , kuidas ennetada ohtusid enda ümber ja kuidas käituda õnnetuse korral.
Tervist edendavate ürituste korraldamisse on kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid.

Tegevused

Tegevuse täpsustus

2017
x

2018
x

x

x

Lapsed teevad matku linnaosa parkidesse.

x

x

Mihklipäeval valmistavad rühmad tervislikke
salateid, mida degusteeritakse. „Imelised juur- ja
puuviljad“ – näitusmüük mihklipäeva laadal
koostöös lastevanematega.
Spordipäevi viiakse läbi sügisel (liikumiskuu),
talvel
(sportlik
vastlapäev)
ja
kevadel
(südamenädal).

x

x

X

õppealajuhataja
õpetajad
muusikaõpetaja

Koolituste läbiviimine „Hoolin ümbritsevast,
endast ja teistest ja oskan tegutseda“ koostöös
Eesti
Punase
Risti,
politsei
ja
Põhja
Päästekeskusega.

x

x

õppealajuhataja

Õueõppe tegevuse
läbiviimine
Liikumistegevuste
ja mängude
läbiviimine
Matkame

Kõik rühmad viivad läbi eesmärgistatud õueõppe
tegevuse vähemalt üks kord nädalas.
Kõigi rühmade ühine
liikumistegevuste ja
mängude läbiviimine õuealal üks kord kuus.

Toitume
tervislikult

Spordipäevade
läbiviimine

Koolituste
läbiviimine

2016

Vastutajad
õppealajuhataja
õpetajad
õppealajuhataja
muusikaõpetaja
õpetajad
õppealajuhata
õpetajad
juhtkond
õpetajad

Märkused

