LASTEAED MAASIKAS KESKKONATEGEVUSKAVA
2020-2021
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 ja lasteaia lähiümbruse parkide 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 läbi mängu, projekt- ja
avastusõppe.
Õpetajad on planeerinud õueõppe läbiviimise rühma tegevuskavas.
Õpetajad on kasutanud õueõppe tegevuste läbiviimisel laste eale vastavaid erinevaid metoodikaid.

TEGEVUSED

Õueõppe tegevuste
läbiviimine
Lasteaia õuealal, Kopli
parkides ja Stroomi
rannaalal kasvavate puude
ja taimede
tundmaõppimine

TEGEVUSTE TÄPSUSTUS

AEG
Kõik rühmad viivad läbi õueõppe tegevuse sept - mai

vähemalt ühel korral nädalas.
Töömeetodid on vaatlus, õppekäigud, sept -august
mängud,
orienteerumine,
katsed,
meisterdamine , käsitöö ja joonistamine,
laulude, salmide, juttude, legendide ja
mõistatuste kogumine, kasutatakse ja
valmistatakse
erinevat
õppematerjali,
looduslikest vahenditest loovtöid. Koostatakse
õpimappe (presentatsioone) ning tegevusi
kajastatakse rühma Facebooki grupis, rühma
stendil. Tehakse koostööd lastevanematega ja
õpitakse kõikjal.

OSALEJAD
kõik rühmad
õpetajad

MÄRKUSED
Tegevused planeeritud nädalakavas

Kõik rühmad
õpetajad,
õpetaja abi

Tegevused kajastuvad nädalakavas ja
päevikus

Projektiõpe

Projektid
on
planeeritud
rühmade sept - august
keskkonnategevuskavades,
seotud
õppekavaga
ja
lõimitud
õppekava
valdkondadega.
Vikerkaar: „Toalilled ja lilled lasteaia õuealal“.

kõik rühmad
õpetajad

Vikerkaar: toalilled ümberistutamine,
nende eest hoolitsemine. Seemnete
korjamine ja lillede ettekasvatamine.
Koostöös
lastevanematega
koostatakse
virtuaalne
mapp
toalilledest, presentatsioon teistele
rühmadele ja materjali kasutatakse
MÕK- nädala tegevusüritusel.
Päikene:
puud
erinevatel
aastaaegade, seos lindude, loomade ja
inimesega, kaitse, annid. Koostatakse
fotoalbum ja kogutakse mõistatusi ja
vanasõnu puudest.

Päikene: „Meie puu pihlakas“
„Õunapuu viljad toovad tervise“
„Puud on meie sõbrad“
„Kõhukas kabatšokk“

Päevalill: Looduse ökosüsteem ja
inimene kui looduse osa. Looduses on
kõik omavahel seotud ja loodust tuleb
hoida. Projekt seotud robootikaga.

Päevalill: „Maailm meie ümber“

Lepatriinud: „Seemnes on elu“
„Putukad meie õuealal“

Tibukesed: uuritakse õuealal
õunapuud eri aastaaegadel.

Lepatriinud: Projekti keskmes on
kõrvits, mida uuritakse seemnest
valminud viljani. Näitus erilistest
seemnetest ja viljadest.

kasvavat

Tegevuskeskused õuealal
„Uuri, avasta, tegutse“

Kõik rühmad viivad läbi tegevused teemal „Loodus september
ja elurikkus“.

kõik rühmad
õpetajad

Tegevuskeskused
rühmades „Noored

Liigutakse Rohelise kooli teemade radadel:
õpitakse, avastatakse, uuritakse, tehakse katseid.

kõik rühmad
õpetajad

november

Valmistatud
õppematerjale
saab
kasutada ka edaspidi. Õpetajad õpivad
üksteiselt.

teadlased“
Rohelise kooli teemade
avastamine robootika
kaudu

Tegevused,
kus
Bee-Bottide,
Blue-Bottide
Ozobottide, Dash ja Lego We Do komplektide jne
abil lahendatakse eriteemalistel õpimattidel
ülesandeid.

septembermai
aprill
(nutikuu)

kõik rühmad
õpetajad

Talvel toidetakse linde
õuealal ja parkides
Avatud tegevuste
läbiviimine, vaatlemine ja
kogemuste vahetamine

november–
aprill
Tutvustatakse Rohelise kooli seminaridel ja september avatud tegevustel kuuldut, oma tegevusi ja mai

kõik rühmad

Tegevuskeskustega
ühisüritus õuealal „Uuri,
avasta, tegutse“
100 paid Eesti loodusele –
Keskkonnaameti üleskutse
Veekeskkonnaprogramm
Viimsi Rannarahva
Muuseumis: „Randlase
kiirkursus“

Lapsed läbivad eriteemalised tegevuskeskused
Rohelise kooli teemadel (MÕK nädala raames).

Õppeprogramm:
„Avastamisretk Pääsküla
rabas
(Nõmme Loodusmaja)

Tutvutakse raba omapära ja taimestikuga,
söödavate ja mittesöödavate taimede-marjadega,
õpitakse vaatlema, kuulama ja loodust hoidma.
Programmi rahastab KIK.

meetodeid (keskkonnamängud,
õppekäigud jne).

kõik rühmad

vaatlused,
mai

Kõik rühmad panevad kirja oma läbimõeldud teod, september
mis aitavad kaitsta Eesti loodust.
Tutvutakse kalade, veeasukate, lindude, ja oktoober
taimestiku elukeskkonna ja selle puhtusega ja
õpitakse, miks ja kuidas Läänemerd kaitsta.
Programmi rahastab KIK.
mai

kõik rühmad
õpetajad
Kõik rühmad,
õpetajad
Liitrühm:
Päevalill,
Vikerkaar,
Päikene,
Lepatriinud
-„-

Õppemattide pildimaterjali saab
kasutada edaspidi.

ÕUEALA
Eesmärgid:
•
•
•
•

Õueala liigirikkus on suurenenud.
On tehtud koostööd lastevanematega.
Õueõppe võimalusi ja õpikeskkonda on rikastatud.
Lapsed on omandanud teadmisi ja oskusi töödest õppeaias ja õuealal.

TEGEVUSED

Liigirikkuse suurendamine
Miniaiandus „Aed
aknalaual“

TEGEVUSTE TÄPSUSTUS
AEG
Kooli minevate laste vanemad ja lapsed kingivad mai
lasteaia õuealale istutamiseks puu või põõsa.
september

Külvatakse maitsetaimedelt, lilledelt ja
õppeaias kasvatatud köögiviljadelt kogutud veebruar –
seemneid, kasvatatakse taimi ette ja taimed mai
istutatakse kevadel peenrasse ja õppeaia
istutuskastidesse.

OSALEJAD
Vikerkaar,
Päikene, Täheke,
Lepatriinud
kõik rühmad,
õpetajad,
majandusjuhataja

mai

Lepatriinud

1 x 1 meetrine maalapp, kus uurida elus loodust.

mai

Talgud õuealal

Peenarde korrastamine, istutamine, värvimine,
lindudele söögimajade paigaldamine; peenarde
talveks ettevalmistamine, mulla lisamine,
kompostimine

mai,
septemberoktoober

majandusjuhataja õpetajad
juhtkond,
õpetajad,
lastevanemad

Taimede kastmiseks
kogutakse vihmavett
Tegevused õueala
õppeaias

mai september
Ehitati juurde 2 suurt istutuskasti. Õppeaeda augustistutatud aiasaadused: tomat, paprika, kapsas, oktoober

Putukahotelli
paigaldamine
Darwini aia rajamine

tavaline ja suvikõrvits, kabatšokk, lehtpeet,
salat, kurk, porgand, kartul, kähar ja tavaline
petersell, seller, basiilik, maasikad, herned,

majandusjuhataja
õpetajad
kõik rühmad,
majandusjuhataja

MÄRKUSED
2020 a kevadel kingiti ja istutati
valge sõstra põõsas.

teravili. Taimede ettekasvatamine, istutamine,
taimede vaatlus, võrdlemine, kastmine,
istutuskastide ja peenarde korrastamine, saagi
koristus ja degusteerimine, seemnete
kogumine, õppeaia ettevalmistamine talveks,
kompostimine.
Salatipäev eesti toidu
nädala raames
Kompostimine õuealal

Aiasaadustest valmistatakse salateid ja suupisteid,
moosi, mahla, pliine ja leiba.
Vt Tervislik toitumine.
Rühmad koristavad peenraid, koristavad lehti ja
teevad komposti nii kompostikasti kui ka
kottidesse.

september

Kõik rühmad

august,
september,
oktoober

Kõik rühmad

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.

AEG
Päikese,
Päevalille
ja Õppe-ja kasvatustöös kasutatakse projekti september –
mai
Lepatriinude
rühma elemente.
TEGEVUSED

TEGEVUSTE TÄPSUSTUS

lapsed osalevad projektis
„Kiusamisest
vaba
lasteaed“
Avastame Eestimaad ja Rühmad kasutavad õppetegevuste läbiviimisel september –
Mondo fotomappe tutvumaks teiste riikide eluolu mai
külastame naabreid
ja loodusega. Tutvutakse erinevate maade autorite
loominguga: muinasjutud, laulud, tantsud,

OSALEJAD
Päikene
Lepatriinud
Päevalill

kõik rühmad
õpetajad

MÄRKUSED

luuletused. Tutvutakse linnaosa, parkide ja Tallinna
Vanalinna ajaloo ja arhitektuuriga.
Vikerkaar: Rühma projekti „Teeme ise maitsvalt ja
tervislikult“ raames tutvutakse Eesti köögi ja
toiduretseptidega.

Mihkli-, mardi-,
kadri-, vastlapäeva ja
maslenitsa kombestikuga
tutvumine

Vikerkaare rühm

Vikerkaar: toitude valmistamine,
degusteerimine, presentatsioon
toitudest,
retseptiraamatu
koostamine.

Päevalill: Rühma projekti „Eesti ja eesti keel meie
elus“

Päevalille rühm

Päikene: Rühma projekt „Räägime eesti keeles“

Päikese rühm

Lepatriinud: Rühma projektid „Puhas
Maailma meri“ , „Avastame Aafrikat“.

Lepatriinude
rühm

Päevalill:
Tutvutakse
eesti
kirjanike teostega, teemade puhul
õpitakse sõnu eesti keeles.
Päikene: Tutvutakse eesti kirjanike
teostega, teemade puhul õpitakse
sõnu eesti keeles.
Tutvutakse Soomega.
Lepatriinud: Puhta vee tähtsus
inimese elus. Aafrika elu-olu
(Mondo mapid).

Tutvumine kalendri tähtpäevade ja
tavanditega ja räägitakse nende
loodusega.

vesi.

vanade september
seosest november

veebruar
Lasteaia
töötajate Tutvumine Vargamäega, A.-H. Tammsaare september
ekskursioon Kõrvemaale ja majamuuseumi, Järva-Madise kiriku ja surnuaia
külastus, rabamatk.
RMK rabamatk

Osalemine konkurssidel
Osalemine ühisüritustel

Vene kodukeelega lapsed õpivad eestlaste tantse,
vanu ringmänge ja eestikeelseid laule.

kõik rühmad
muusikaõpetaja
õpetajad
lasteaia
töötajad

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
Projektides osalemine

LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE TÄPSUSTUS
Osaletakse projektis „Tervist edendav lasteaed“

AEG
september –
mai

OSALEJAD
Kõik rühmad

Rühmasisesed terviseprojektid on Päikese,
Päevalille ja Vikerkaare rühmal.

Õueõppe
läbiviimine

tegevuse Kõik rühmad viivad läbi eesmärgistatud september –
õueõppe tegevuse vähemalt üks kord nädalas. mai

MÄRKUSED
Päevalill: „Tervise aabits“
Päikene: “Hügieen on tervise
alus“
Vikerkaar: „Võitleme
suukollidega – Terved
hambad ja puhas vesi on
tervise alus“

kõik rühmad

Liikumistegevuste,
matkade ja
liikumismängude
läbiviimine

Hommikuvõimlemine, liikumistegevused ja september –
mängud
rühmaruumis,
õuealal, mai
mänguväljakul ja linnaosa parkides.

õpetajad
muusikaõpetaja

Spordipäevade läbiviimine

Sportlik mihkli- ja vastlapäev, maslenitsa. september,
Osaletakse Kunstigümnaasiumi ja lasteaed veebruar, mai
Kelluke ühistel spordipäevadel.

õpetajad
muusikaõpetaja

TÕN -nädala õpituba

Valmistame tervislikku leiba. Degusteerime oktoober

Lasteaia töötajad

erinevaid taimeteesid.
Toitume tervislikult

Koolituste läbiviimine
Noored
avastavad vett

Eesti toidu kuu raames tervislike toitude september
valmistamine
ja
degusteerimine,
kus
kasutatakse ka lasteaia õppeaiast korjatud
aiasaadusi. Iga päev rühmades vitamiinipausid.

õpetajad

Lapsed õpivad tuleohutust, liikluses käituma, september
sõpra aitama ja hügieeni.

kõik
rühmad
(vanemad lapsed)

teadlased Tegevuskeskustes õpitakse tundma vee november
omadusi, tehakse katseid, räägitakse puhta
vee tähtsusest ja selle saavutamisest.

NB! *Täidame lasteaia keskkonnapõhimõtteid
•
•

Osaleme võimalusel kampaaniates, konkurssidel
Osaleme Rohelise kooli seminaridel

lastevanemad

Kõik rühmad

