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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

LÄBIVIIDAVATE TEGEVUSTE TÄPSUSTUS

Õueõppe tegevuste
läbiviimine

vähemalt ühel korral nädalas.

Päikese rühma 5-6 a
lapsed osalevad projektis
„Suur taimejaht“

AEG
Kõik rühmad viivad läbi õueõppe tegevuse sept - mai

Keskendutakse pihlaka, võilillele uurimisele sept -august
(eri aastaaeg, ehitus, viljad, kasvutingimused
ja naabrid, sarnased liigid, raviomadused,
toidud ja hoidised, legendid, jutud, mängud
ning linnud ja loomad, kes neil külas käivad.
Töömeetodid olid vaatlus, õppekäigud,
mängud, orienteerumine, meisterdamine ,
käsitöö ja joonistamine, laulude, salmide,

OSALEJAD
kõik rühmad
õpetajad
Päikese
rühm
õpetajad

MÄRKUSED
Tegevused planeeritud nädalakavas

Lasteaia õuealal ja Kopli
parkides kasvavate puude
ja taimede
tundmaõppimine

juttude, legendide ja mõistatuste kogumine,
koostöö lastevanematega.
sept - august
Vikerkaar: lilled lasteaia õuealal ja toalilled.

kõik rühmad
õpetajad

Päikene: jätkatakse männi, kuuse ja kadaka
uurimist.
Täheke: kask ja vaher erinevatel aastaaegadel.
Lepatriinud: jätkatakse tammepuu uurimist.
Tibukesed: uuritakse õuealal kasvavat
õunapuud
eri
aastaaegadel.
Õppetegevustes
lõimitakse
erinevaid
ainevaldkondi, tegevusliike, kasutatakse ja
valmistatakse
erinevat
õppematerjali,
looduslikest
vahenditest
loovtöid,
joonistatakse, meisterdatakse ja õpitakse
kõikjal. Tehakse koostööd lastevanematega.
Koostatakse õpimappe (presentatsioone) ning
tegevusi kajastatakse rühma stendil.
Tegevuskeskustega
ühisüritus „Uuri, avasta,
tegutse“
Tegevuskeskustega
ühisüritus õuealal
Mänguhommikud
„Rohelise kooli radadel“

Vikerkaar: toalilled ümberistutamine,
nende eest hoolitsemine. Seemnete
korjamine ja lillede ettekasvatamine.
Koostöös
lastevanematega
koostatakse mapp toalilledest.
Täheke: koostatakse album „Meie
puud“,
kogutakse
luuletusi,
mõistatusi, laste joonistuse, fotod
õppetegevustest ja õppekäikudest.

Lapsed läbisid 5 tegevuskeskust erinevatel oktoober
teemadel: prügi sorteerimine, teadusmaailm
(katsed veega), reis ümber maakera, meri ja selle
kaitse, tammepuu.
Lapsed läbivad eriteemalised tegevuskeskused
mai
Rohelise kooli teemadel

5 rühma
õpetajad

Valmistatud õppematerjale saab
kasutada ka edaspidi.

kõik rühmad
õpetajad

Ühisüritused, kus Bee-Bottide, Blue-Bottide ja
Ozobottidega
lahendatakse
eriteemalistel
õpimattidel ülesandeid:
*„Eesti linnud ja loomad“ (6 õpimatti).
Veebruar

kõik rühmad
õpetajad

Teemaks valiti Tervis ja heaolu
(inimese keha) ja harjutused, mis
treenivad vastavat kehaosa.
Õppemattide pildimaterjali saab
kasutada edaspidi.

Talvel toidetakse linde
õuealal ja parkides
Õppematk linnaosa
parkidesse

FEE ülemaailmsetel
keskkonnategude
päevadel osalemine

ÕUEALA

* Suur taimejaht, puud, putukad, vitamiinid, Eesti aprill
kaart (5 õpimatti).
nov – aprill

Õpetajad õppisid tundma Kopli, Kase ja Süsta Oktoober
pargi liigirikkust ja tutvusid miljööväärtuslike
majadega.

Talguhommik Stroomi rannas.
Puude istutamine Tallinna Loomaaias.

16.-22 aprill

Lahtine tegevus toimub nutikuu
raames.
kõik rühmad
kõik
õpetajad
õppealajuhat
aja
majandusjuh
ataja
kõik rühmad
juhtkond
liitrühm,
õpetajad
juhtkond

Giidideks olid majandusjuhataja ja
õppealajuhataja

Puude istutamine on alusharidus 100
ja Keskkonnaameti projekti raames.

