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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

LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE TÄPSUSTUS

Õueõppe tegevuste
läbiviimine

vähemalt ühel korral nädalas.

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

AEG
Kõik rühmad viivad läbi õueõppe tegevuse sept - mai

Keskenduti pihlaka, võilillele uurimisele (eri sept -august
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
kollaaž , koguti vastavat õppematerjali.
Töömeetodid olid vaatlus, õppekäigud,

OSALEJAD
kõik rühmad
õpetajad

MÄRKUSED
Tegevused planeeritud
nädalakavas

Päikese rühm
õpetajad

Õueala
kollaaž
valmistati
jäätmenädala raames ja koostöös
lastevanematega
Viidi läbi Suure taimejahi
pildikomplekti
ja
BeeBotte
kasutades lahtine tegevus.

Lasteaia õuealal kasvavate
puude ja taimede
tundmaõppimine

Tegevuskeskustega
ühisüritus „Uuri, avasta,
tegutse“
Tegevuskeskustega
ühisüritus õuealal
Mänguhommikud
„Rohelise kooli radadel“

Talvel toidetakse linde
õuealal ja parkides
Õppematk linnaosa

mängud, orienteerumine, meisterdamine ,
käsitöö ja joonistamine, laulude, salmide,
juttude, legendide ja mõistatuste kogumine,
koostöö lastevanematega.
Vikerkaar: lilled lasteaia õuealal ja toalilled; sept - august
Päikene: mänd, kuusk, kadakas; Täheke: kask;
Päevalill: vaher; 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.

kõik rühmad
õpetajad

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

Ühisüritused, kus Bee-Bottide, Blue-Bottide ja
Ozobottidega
lahendatakse
eriteemalistel
õpimattidel ülesandeid:
*„Eesti linnud ja loomad“ (6 õpimatti).
Veebruar
* Suur taimejaht, puud, putukad, vitamiinid, Eesti aprill
kaart (5 õpimatti).
nov – aprill

kõik rühmad
õpetajad

Õpetajad õppisid tundma Kopli, Kase ja Süsta Oktoober

kõik õpetajad

kõik rühmad
õpetajad

Viidi läbi õueõppe tegevusi
õuealal ja linnaosa parkides.
Osaleti õppeprogrammis „Metsa
sees on puud“ Tädu õpperajal.
Materjali kinnistati erinevates
muuseumitundides
(Loodusmuuseum, Miiamilla) ja
Pelguranna raamatukogus.
Lepatriinude rühm osaleb Räpina
Aianduskooli
sõbrapäeva
taimekasvatusprojektis
„Kurgisõbrad“.
Valmistatud õppematerjale saab
kasutada ka edaspidi.

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

Lahtine tegevus toimub nutikuu
raames.
kõik rühmad
Giidideks olid majandusjuhataja

parkidesse

pargi liigirikkust ja tutvusid miljööväärtuslike
majadega.

FEE ülemaailmsetel
keskkonnategude
päevadel osalemine

Talguhommik Stroomi rannas.

16.-22 aprill

Puude istutamine Tallinna Loomaaias.

õppealajuhataja
majandusjuhataja

ja õppealajuhataja

kõik rühmad
juhtkond
liitrühm, õpetajad
juhtkond

Puude istutamine on alusharidus
100 ja Keskkonnaameti projekti
raames.

ÕUEALA
Eesmärgid:





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

TEGEVUSED

Liigirikkuse suurendamine
Miniaiandus

LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE TÄPSUSTUS
AEG
Koostöös lastevanematega istutati õueala Oktoober
peenrasse Eesti 100 sünnipäeva puhul 100
tulbisibulat.
Sügisel koguti õueala peenardel ja pottides September
kasvavatelt lilledelt seemneid.
Kõik rühmad kasvatavad maitsetaimi ja lilli veebruar –
ette ning istutavad need peenrasse ja mai

OSALEJAD
kõik rühmad
lastevanemad
majandusjuhataja
kõik rühmad,
õpetajad,
majandusjuhataja

lillepottidesse. Taimede istutamise käigus
kujundatakse peenraid.
Putukahotelli
paigaldamine
Darwini aia rajamine

mai
1 x 1 meetrine maalapp, kus uurida elus loodust.

Mai

majandusjuhataja
õpetajad
majandusjuhataja

MÄRKUSED

Rühmaruumis kasvatati sibulat
ja peterselli, mida ka tarbitakse.

Talgud õuealal

Peenarde korrastamine, istutamine, värvimine

mai

mai -sept

Taimede kastmiseks
kogutakse vett

õpetajad
juhtkond,
õpetajad,
lastevanemad
majandusjuhataja
õpetajad

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

LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE TÄPSUSTUS

AEG
ja Õppe-ja kasvatustöös kasutatakse projekti Sept – mai

Päikese,
Päevalille
Lepatriinude
rühma elemente.
lapsed osalevad projektis
„Kiusamisest
vaba
lasteaed“
Avastame Eestimaad
Seoses Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaga valisid Sept – mai
kõik rühmad teemad, mida uurisid järgmiselt:
Tibukesed: Eesti Vabariigi sümboolika;
Lepatriinud: Tallinna legendid; Päikene: mets;
Vikerkaar: rahvusköök: Täheke: Eesti linnud;
Päevalill: Eesti loomad.
Teemat käsitletakse koostöös
lastevanematega ja esitletakse valitud vormis.

OSALEJAD
Päikene
Päevalill
Lepatriinud
Täheke

MÄRKUSED
Tähekese rühmal projekt
„Muinasjutud on alati meiega“
(eri maade muinasjutud).

kõik rühmad
õpetajad

Lepatriinud
esitasid
emakeelepäeva
aktusel
näidendi „Ülemiste vanake“.
Vikerkaare
rühma
lapsed
valmistasid lasteaia perele
Eestimaa sünnipäevaks kingiks
100 kommi.
Tähekese ja Päevalille õpetajad
viisid läbi

Mihkli-, mardi.,
kadripäeva ja maslenitsa
üritused

Osalemine konkurssidel

Osalemine ühisüritustel

TERVIS JA HEAOLU
Eesmärgid:

Õuealal
toimus
sportlik
mihklipäev.
Mardipäeval käisid külas Kopli lasteaia
mardisandid ja kadrit jooksid rühmades
Lepatriinude
rühma
lapsed.
Maslenitsa kombestikku tutvustati külalistele
Kopli lasteaiast.
Osaleti kunstikonkurssidel „Balti noodid“
(„Eesti loodus“) – Lüüra; „Minu kodumaa“ –
Keskraamatukogu; „Kunst läbi luule“
ja luulekonkursil „Eesti keele kaunis kõla“.

Sept
nov

kõik rühmad
muusikaõpetaja

veebruar

õpetajad

Veebruar,
märts

Vikerkaar,
Päikene, Täheke

Osaleti linnaosa festivalil „Eesti Vabariik 100“, Aprill, mai,
kus esitati tantsunumber „Maasika muusika“. juuni
Osaletakse tantsupeol „Me armastame Eestit“
ja Tallinna lasteaedade laulupeol „Sada sära
silma“ Vabaduse väljakul.

mänguhommiku „Eesti loomad
ja linnud“, kus 6 matil lahendati
erinevaid ülesandeid BeeBottide
ja väiksemad Ozobotiga.
Toimus sisekoolitus õpetajalt
õpetajale Blue-Boti kasutamine
teemal „Tallinna vanalinna
ajalugu ja hooned“
Koostöö Kopli lasteaiaga.

õpetajad

Kõik rühmad

Kunstikonkursid olid
ülelinnalised ja linnaosas.
Luulekonkurss lasteaias ja
linnaosas.

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







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.
AEG
sept – mai

OSALEJAD
Kõik rühmad

tegevuse Kõik rühmad viisid läbi eesmärgistatud sept – mai
õueõppe tegevuse vähemalt üks kord nädalas.

kõik rühmad

TEGEVUSED
Projektides osalemine

Õueõppe
läbiviimine

LÄBIVIIDUD TEGEVUSTE TÄPSUSTUS
Osaletakse projektis „Tervist edendav lasteaed“

Liikumistegevuste ja
mängude läbiviimine

Viidi läbi ühiseid liikumistegevusi ja mänge sept – mai
õuealal ja saalis.

Spordipäevade läbiviimine

Toimusid sportlik mihkli- ja vastlapäev.

sept, veeb, mai

õpetajad

Alusharidus 100 raames
osaletakse Põhja-Tallinna
lasteaedade spordipäeval
Sõle Spordikeskuses, Tallinna
Kunstigümnaasiumi
staadionil.
(kõik Kõik rühmad valmistasid ette
tegevuskeskuse (5), mille ka
rühmad läbisid.

õpetajad
muusikaõpetaja

Tegevuskeskustega
Tegevuskeskuste üldteema oli inimese keha ja mai
ühisürituse
läbiviimine alateemad
olid:
aju
(koordinatsioon,
„Uuri, avasta, tegutse“
tajumine),
kõrvad
(kuulmine),
silmad
(nägemine), süda, käed ja harjutused või
liikumisülesanded vastavale kehaosale.

Õpetajad
rühmad)

Mihklipäeval valmistasid rühmad tervislikke sept
salateid, mida degusteeriti. „Imelised juur- ja

õpetajad

Toitume tervislikult

MÄRKUSED
Rühmasisesed
terviseprojektid on Päikese,
Päevalille rühmal.
Õueõpet ja matku viidi läbi
õuealal, linnaosa (ka teiste)
parkides, mere ääres.
Tegevuste läbiviimisel on
abiks olnud ka Tähekese
rühma lapsevanem.

Vikerkaare rühm viib läbi
projekti „Teeme ise
tervislikult ja maitsvalt“.

puuviljad“ – toimus näitusmüük mihklipäeva ja
jõululaadal koostöös lastevanematega.
Koolituste läbiviimine

Lasteaia
keskkonnapõhimõtete
järgimine
Korduskasuta- anna esemele
uus elu

Prügi sorteerimine

detsember

lastevanemad

Lastele toimusid koolitused „Tulest targem“ november
(Põhja Päästekomando), „Hoolin ümbritsevast, märts
endast ja teistest ja aitan sõpra hädas“ (Eesti
Punane Rist).

kõik rühmad

Õpetajad läbisid koolituse „Päästealane okt, november
ohutusõpe lasteaiaõpetajatele“ (Päästeamet).

kõik õpetajad

TEGEVUSED

AEG

OSALEJAD

MÄRKUSED

Rühmad kogusid koostöös lastevanematega
kasutatud tekke, patju, linu, katteid jne Paljassaare
loomade varjupaigale.
Rühmades toimusid töötoad, kus taaskasutusena
valmisid: õueala kollaaž, massaažimatt, Tallinna
vanalinna hoonete maketid, jõulukaunistused,
kamin ja tarbeesemed.

nov

kõik rühmad
lastevanemad

Üleeuroopaline jäätmetekke
vähendamise nädal.

Sisekoolitus töötajatele ja lastevanematele
„Origami karpide ja erinevate šabloonide
valmistamine“
Töötoad õpetajatele (sisekoolitus): paberist ja
plastikust lillede valmistamine.
Kahte koridori paigaldatud karbid kasutatud paberi
kogumiseks.
Koridori paigaldatud kogumiskastid (pakend, segu
olmejäätmed, ohtlikud jäätmed) ja Eesti

oktoober

õpetajad, juhtkond,
lastevanemad

Täiskasvanud õppija nädal

jaanuar

Eesti Vabariik 100 raames
ruumide kaunistamine
Lastevanematega koostöö

september
november
märts

Käidi tutvumas Põhja
Päästekomandoga.
Osaleti Päästekeskuse
fotokonkursil „Lumest
lumele 112“.

lasteaia töötajad
lastevanemad

Päikese, Vikerkaare ja
Päevalille rühma lapsed

pandipakendi kast: pane taara siia!

Küünlaümbriste ja patareide
kogumine

Koguti 1664 kasutatud küünlaümbrist ja 611
patareid

lapsed

jaan-märts

kõik rühmad
lastevanemad

käisid õppeekskursioonil
Eesti pandipakendi
käitluskeskuses.
Kuusakoski
kogumiskampaania

