Lasteaed Maasikas tegevuskava 2021/22 I poolaasta täitmine
September (Liikumine, ohutu lasteaia tee (uus asukoht), liikumine õuealal, tänaval)
1.ÕUNASTOP lasteaia õuealal (õunakastist võib võtta ja tuua õunu – kuni 31.08.21)
2. Maailmakoristuspäeva raames väikeprügi korjamine Kopli pargis, Kopli 98 mänguväljak,
spordipark (17., 20.09.21)
3.Eesti toidu kuu:
* saagi koristamine õppeaias (Vasara 18);
* tervisliku toidu valmistamine rühmades (13.-30.09.21): Vikerkaar, Päevalill: õunamaius,
salat, õunamahl, juurviljapliinid. Päevalill, Lepatriinud: juurviljasekser, smuuti ja
retseptiraamat.
4.Autovaba päeva
(22.09.21) raames räägitakse rühmades keskkonda säästvatest
liiklusvahenditest, ohutust liiklemisest teel lasteaeda.
5. 28.09 osalesid Lepatriinude, Päevalille, Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed MTÜ
Loodusringi keskkonnaprogrammis „Loomadele külla“, mis toimus Kuristu talus Ääsmäel.
6. Sportlik mihklipäev – 29.09.21 toimus Vasara 18. Traditsiooniline sportlik mihklipäev vana
lasteaia õuealal, kuhu kogunesid kõik rühmad, kus mängiti ring- ja liikumismänge ning
teatevõistluses pidi tundma ehtsaid juur- ja puuvilju. Vikerkaare rühma lapsed korjasid oma
õppeaia istutuskastist viimase korraliku saagi.
7. Rahvusvahelise toidukao teadlikkuse ja toidujäätmete vähendamise päeva (29.09.) raames
vesteldakse lastega „Tühja taldriku“ tähtsusest.
Oktoobrikuu teema on vaimne tervis: terves kehas terve vaim! Projekti „Kiusamisest
vaba lasteaed“ elementide kasutamine õppe-kasvatustöös. Looduses viibimine ja
õppimine teeb õnnelikuks.
8. Rahvusvahelise vägivallavastase päeva 02.10) raames on rühmades aktuaalsed teemad
omavahelised suhted ja kiusamisest hoidumine.
9. TÕN nädalal (06.-15.10) keskenduvad Lepatriinude ja Päevalille rühmad tervislikele
smuutidele, mida esmalt valmistasid lapsed, seejärel õpetajad ja lõpuks kaasati lapsevanemad.
Fotosid ja retsepte jagatakse rühma Facebooki grupis. Kokkuvõtvalt valmib fotogalerii ja
retseptiraamat. Vikerkaare ja Päikese rühmad teevad videod kinesioloogilistest harjutustest, mis
treenivad aju, tähelepanuvõimet, keskendumist, meeldejätmist, tasakaalustavad emotsioone ja
aitavad õppida lugemist ja kirjutamist ja mida ka vanemad saavad lastega ka kodus teha.
10. Rühmades on projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ raames nii hommikuringis kui ka
õppetegevustes kesksel kohal vaimne tervis ja et hea tuju tagab sõbralik suhtumine kaaslastesse,
hea sõna ja mõni väike heategu.
Novembrikuu on märkamise ja heaolu kuu tagamaks positiivne sotsiaalne keskkond,
oleme head kaaslased ja märkame kiusamist. Pimedal ajal kanname helkurit. Räägime
rahvakalendri tähtpäevadest ja vanade eestlaste tavadest ja kommetest.
11. Rühmades räägitakse hingedepäevast (02.11).
12. 10.11 Lepatriinude, Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed meisterdavad rühmades
mardimaske, räägitakse mardipäeva tavadest ja koos muusikaõpetajaga lauldakse ja mängitakse
ringmänge.
13. 12.11 Isadepäev.

14. 16.11 rahvusvahelisel sallivuspäeval räägitakse rühmades projekti „Kiusamisest vaba
lasteaed“ raames, et austame ja oleme sõbralikud kõigiga, kes on meist erinevad.
15. 17.11 räägivad Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed tegevuskeskuses õhu tähtsusest ja
erinevaid katseid tehes avastavad õhu omadusi.
16. 17.-18.11 uurivad Lepatriinude rühma lapsed rühma Rohelise kooli projekti raames
tammepuud, selle ehitust, loomi, kes puul külas käivad ja alustavad tammega seotud asjade
korjamist ja meisterdamist tamme avastuskasti.
17. 18.11 uurivad Päevalille rühma noored teadlased õhku.
18. Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala (15.-28.11) raames räägitakse rühmades
jäätmete kogumisest, sorteeritakse jäätmeid ja arutatakse, kuidas jäätmeid vähendada.
Vikerkaare rühma lapsed teevad jäätmetest jõuluehteid ja kaunistusi, lindude söögimaju,
õppevahendeid; Päikese rühma lapsed teevad maketi „Meie hambad“ ja hambaharja;
Lepatriinude rühma lapsed tammepuu avastuskasti; Päevalille rühma lapsed kiikhobuse.
Lepatriinude rühm esitas ELIISI ideede panga konkursile tammepuu avastuskasti, kuhu koguti
kõik tammega seonduv elurikkus.
Rühmades tehakse hooldekodudele kinkimiseks jõulukaarte, kus ka taaskasutatakse materjale.
Vana voodipesu Loomade varjupaigale. Mänguasjade, raamatute, mööbli, laelampide,
köögitehnika ringlus.
19. 25.11 räägitakse lastega kadripäeva kommetest, võrreldakse mardi- ja kadripäeva.
Lepatriinude rühma lapsed demonstreerivad kadride riietust, lauldakse ja mängitakse.
20. 26.11 osalevad lapsed linna spordihommikul „ Kükitades tugevaks ja targaks“. Osales 24
last ja kokku tehti 1 minuti jooksul 476 kükki.
21. 29.11 räägiti rühmades jõulukuust ja jõulude ootusest ja süüdati 1. Advendi küünal.
Detsembrikuu on puhkuse ja une kuu ja tuleb õppida ka õigesti puhkama, et mitte läbi
põleda. Käes on advendiaeg ja lähenemas jõulud ning päkapikud piiluvad akna taga.
22. Lepatriinude ja Päevalille rühma lapsed panevad Liikuri lasteaia jõuluüleskutse raames
laulukera veerema 07.12).
23. Päkapikkude ootuses: eri rahvaste retseptidest piparkookide ja keeksi valmistamine ja eri
rahvaste jõulujuttude lugemine.
24. Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed osalevad Arbu lasteaia projektis „Jõulupuud Tallinna
tänavatel“ ja kaunistasid kuusepuu Kopli ja Stroomi pargis.
25. O1.12 Valgusfestivali (lasteaed Mesipuu üleskutse) raames teevad Päevalille ja
Lepatriinude rühma lapsed kastidest valgusinstallatsiooni, mille ümber süütavad küünlad ning
Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed teeküünalde ja tuledega valgusinstallatsiooni.
26. 14.12 käisid Lepatriinude ja Päevalille ning 15.12 Päikese ja Vikerkaare rühma lapsed
Kunstigümnaasiumis vaatamas Ranna Rantšo miniloomaaia koduloomi ja -linde.
27. Barbora kampaania raames taaskasutasid Päikese ja Vikerkaare rühma lapsed paberkotte ja
tegid neist jõulususse.
28. 17.12 Jõulupeod.

