ROHELINE KOOL
ARENDUSTUND 07.02.2018

(Osales 16 töötajat)

PROTOKOLL nr 20

PÄEVAKORD:
1. Keskkonnaülevaatuse (küsimustik lastele) koondi tutvustamine ja arutelu
(H.Tammik).
Teema
Elurikkus, loodus,
õueala

Osalejate
arv
26

Tervis ja heaolu

44

Globaalne
kodakondsus

19

Meri ja rannik

34

Vastajate
Kokkuvõte
arv
20
Mets kui rikkus: puud, lilled, elusolendid
(saab liha), seened, puhas õhk, ilu, tehakse
asju, peidetud varandus.
20
Olen looduse sõber: austus, hoidma
puhtust, mitte lõhkuda, toita loomi, linde,
kasta, oksi murdma, teha linnumaju, vähem
autosid, mitte karjuda.
21
Mis on loodus?: Mis meid ümbritseb ja
loetletud, puud, linnud jne, aga ka tervis,
puhas õhk, ilu, kus vaadeldakse.
0
Roheline Raamat:
21
Ohutu transport: peale trammi jne ka jalgja tõukeratas, rulluisud, rula, kelk.
42
Käte pesu ja millal: mikroobid, haigused, 2et ei oleks mustad. Küsimusele millal ei
vastanud kõik: enne sööki, WC. 2-peale
poodi ja ühistransporti.
41
Toit: Vastati põhiliselt kõik ära. Mereannid,
kalakaste/mürgiseened, lumi.
41 (miks) Hambad: 2- peale sööki, 4-et poleks
33(millal) mustad, oleks valged, et saaks rahulikult
magada, poleks kaariest.
33
112:
3
Näita Eestimaad: 2 gloobusel, 1 Tallinn.
16
Pühad Eestis: 6 uus ja vana aasta, 4 Eesti
sünnipäev, 2 maslenitsa, 1 mardipäev,
emade- ja isadepäev, hälloviin
16
Eesti sümboolika: 15 lipp, 1 vapp
19
Rahvused Eestis: 1 mustad inimesed
24

Mere tähtsus: Elukeskkond, ujumiseks, ilu,

27
24
27

Vesi ja energia

37

24

elukutsed, mereteed, saab õppida , kive
visata.
Mere kaitse: elukeskkond
Mereelanikud: Vastati palju erinevaid
(kilpkonn, kaheksajalg, meritäht ja-hobu.
Veelindude toitmine: Et ei sureks, peavad
sööma oma toitu.
Vee ääres ei tohi: Prügi, ohutus vees ja jääl,
vett juua, üksi vee äärde minna.

Vee tulek kraani: Enamik, et torudest, meri,
jõgi ja enne puhastatakse, maast, ookeanist.
30
Vee tähtsus: Pesta, juua, süüa teha,,
kastmiseks, loomadele ja lindudele, ujuda.
21
Mis töötavad elektril: Nimetatud erinevaid
seadmeid, et valge oleks
20
Miks kustutad tule: Et lamp ei läheks katki,
tuleb maksta, ei peaks pirni vahetama, lamp
kulub ära, et ei kuumeneks, ei juhtuks
õnnetus.
Kliimamuutused.
24
8
Mis on kliima: Külm, soe, vihm, lumi, tuul,
Jäätmed. Transport
see on ilm
5
Kliima muutumise põhjused: Autod, prügi,
inimesed.
14
Kuidas mõjutab kliimat transport: Rikub
õhku,, kahjustab merd, mets, põldu, tekib
tuul,, auto jääb lumega kinni.
21
Kas ja kuidas saab inimene prügi
vähendada: Enamus: konteiner, prügivedu,
sorteerimine; 4 taaskasutus; 2 ei tohi maha
ja merre visata; 1 mitte palju osta; 1 ei tohi
metsa raiuda.
- Väiksemad lapsed ei oska seletada, kuna kõne ei ole veel arenenud.
- Kõige paremini vastati looduse ja tervise teema küsimustele. Teatakse, kuidas
loodust hoida ja mis transpordivahendid ei saasta loodust. Osatakse nimetada
kasulikke/kahjulikke toite ja käte ja hammaste pesemise vajalikkust.
- Eesti kalendri tähtpäevade nimetused ei tule lastele kohe meelde. Meeles on need,
mida alles tähistati (jõulud) ja mis on praegu aktuaalne (Eesti Vabariik 100).
- Mereelanikke tuntakse hästi ja mere kaitset seotaksegi nende elukeskkonnaga.
- Vesi tuleb põhiliselt torudest ja vee tähtsust teatakse, kuid tule kustutamise
vajalikkust ei seostata otseselt kokkuhoiuga (va tuleb maksta ja võib tekkida
õnnetus).
- Kliima puhul nimetatakse erinevaid ilmastikunähtusi. Vähesed teavad, mis põhjustab
kliimamuutusi. Prügi vähendamiseks on nimetatud põhiliselt konteinereid,
sorteerimist, aga ka taaskasutust.

2. Suure taimejahi pildikomplekti (BeeBot mesimummudega kasutamiseks) lahtise
tegevuse arutelu (S.Musatova, A.Zahharova).
3. Tagasiside Rohelise kooli 31.02.18 seminarist (N.Grišentšuk):
- vahearuande koostamine
- LA Sinilind ja Arbu LA presentatsioonid ja kogemuste vahetamine.

Protokollis: H.Tammik

