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(Osales 13 töötajat)

PROTOKOLL nr 33

Päevakord

-

1. Lasteaia linnaaia planeerimise kava läbivaatamine ja arutelu. Kava oli saadetud
tutvumiseks e-posti teel.
17.10.18 arendustunnis anti tagasiside Keskkonnametis toimunud töökoosolekust
(15.10.18) „Linnaaia rajamine“ (H.Tammik).
31.10.18 arendustunnis anti tagasiside Laagna aia külastamisest (N.Grišentšuk).
Eelnevalt on vaadatud Keskkonnaameti slaidiprogrammi linnaaia rajamise erinevatest
võimalustest (28.11.18).
Lasteaia keskkonnaülevaatuse küsimustikus personalile tehti ettepanekuid lasteaia
õuealale köögiviljaaia rajamise kohta.

Otsustati: Saata allolev kava Tallinna Keskkonnaametile.

LINNAAIA PLANEERIMISE KAVA LASTEAIAS MAASIKAS
Lasteaed Maasikas asub aadressil Vasara 18. 2018/19 õppeaastal on lasteaias 5 rühma:
sõimerühm, tasandusrühm (liit) ja 3 aiarühma (liit). Neljas rühmas on õppekeeleks vene keel
ja ühes eesti keel. Lapsi on kokku 86.

Kirjeldage ala - suurus, iseloom, juurdepääs jne.

Ala suurus on 3800m2. Osal territooriumil on mänguväljakud, atraktsioonid ja kaks
katusealust. Sõimerühma mänguala on piiratud aiaga. Suurem osa õuealast jääb maja taha.
Sissepääsuna kasutatakse Vasara tänava poolset jalgväravat, mille kõrval on ka
transpordivärav, Varuväravad (2) asuvad Ankru tänava poolel. Jalgvärav on tööpäeviti
avatud kella 7.00-19.00.
Õuealal kasvab erinevaid liike puid ja põõsaid (~20). Maja taga on suur lillepeenar. Suvel on
lilled istutatud ka istutuskastidesse. Õuealal viiakse läbi õueõpet, kuid tänu lasteaia soodsale
asukohale ka lähedal asuvates Kalmistu, Süsta, Kase pargis, Stroomi rannaalal ja mere ääres.

Mis vanuses õpilased on kaasatud tegevusse? Kui palju õpilasi osaleb?

Tegevusse on kaasatud 3-7 aasta vanused lapsed, kuna on liitrühmad ja osaleb ~ 50-60 last.

Kas veel on tegevusse kaasatud? (nt lapsevanemad)

Tegevusse on plaanitud kaasata ka lapsevanemad. Lapsevanemad on osalenud aktiivselt
laupäevakutel: isad on paigaldanud lindudele pesakaste, värvinud ja parandanud
atraktsioone. Vanemad on toetanud lillede, tulbi sibulate ja maitsetaimede ostmisel. Igal
kevadel on kooli minevate laste vanemad kinkinud ja ise õuealale istutanud puu. Kavas on
vanemaid kaasata vajadusel istutuskastide ehitamisse ja taimedele nimesiltide tegemisse.
Kirjeldage, millist õppetegevust on plaan läbi viia? Kuidas kasutate ala?

Kuna siiani on õueala peenras ja kastides kasvatatud enamasti lilli ja rühmade aknalaudadel
maitserohelist, siis on plaanis hakata õuealal kasvatama lisaks maitserohelisele ka aedvilju,
teravilja, ravimtaimi. Maitserohelist saab kasutada juba valmis toitudel, aedviljadest salateid
valmistada ja neid degusteerida ning ravimtaimedest teed valmistada. Kasutame selleks ära
ka lillepeenra vabad kohad ja samuti ka olemasolevad lillekastid.
Milliste õppeainetega, -kava või -projektiga on see seotud? (nt bioloogia, käsitöö, Roheline kool,
puutöö, uurimustöö jne)?

Linnaia rajamist planeerime programmi Roheline kool raames. Nimetatud programmis ja
projektis Suur taimejaht osaleme juba 2016 aastast ja 2017 aastal saime ka Rohelise lipu.
Looduse tundmaõppimine toimub läbi erinevate valdkondade (mina ja keskkond, keel ja
kõne, kunst, muusika, liikumine), rikastab õueõpet, arendab laste vaatlusoskust, sotsiaalseid
ja meeskonnatöö oskusi ja võimaldab lastel kogu protsessis ise osaleda ja omandada
erinevaid tööoskusi.
Mis on õppeteemad, mida soovite käsitleda? (nt fotosüntees, taime areng seemnest seemneni,
tolmeldamine, taimede raviomadused jne)

1. Taime areng seemnest seemneni.
2. Uurida, kas süüa saab juurikaid või pealseid? (porgand või salat, redis või kapsas,
naeris või hernes).
3. Taimede maitse- ja raviomadused.
4. Kust tuleb leib? (tera jahuni).
Nimetage, milliseid taimi soovite kasutada?

Nisu-, odra-, rukki-, kaeraseemned;
Maitsetaimed: meliss, münt, pune, basiilik, petersell, till, majoraan;
Ravimtaimed: salvei, lavendel, karikakar, mungalill, kalendula;
Kapsas: valge ja sinine peakapsas, brüsseli kapsas, spargelkapsas (brokoli), lehtkapsas (sinine
ja roheline);
Porgand, redis, naeris, kõrvits (suvikõrvits), paprika, patisson e taldrikkõrvits;
Salat;
Tomat;
Maasikad;

Hernes.
Kuidas korraldate linnaaia hooldust? Kes vastutab kooli poolt? Kuidas hooldate vaheajal?

Linnaaia hooldust korraldame terve kollektiiviga. Vastutab Natalja Grišentšuk, kes on
direktori asetäitja majanduse alal. Suvevaheajal on meil töötanud 2-3 rühma ja siis hooldame
graafiku alusel. Kogume kastmisvett.
Millised on teie vajadused materjalide (muld, multš, puitlauad, istutuskastid, seemned, taimed jne)
ja töövahendite (rehad, aiakäru, kindad, voolik, kompostikast jne) osas?
Kui võimalik andke hinnanguline maht/kogus.

Muld (1m3);
Multš - 400kg;
Immutatud puitlaud (3m) - 28tk;
Immutatud kolmnurkliist (3m) - 4tk;
Teraskruuvid - 4pk
või
Istutuskastid - 4tk (120*80*45) (hind umbes 160.-eur);
Seemned ja taimed (hind umbes 30.-eur);
Kompostkast ja aiakäru - 1tk (hind on 110.-eur).
Kokku umbes 300.-eur
Protokollis: H.Tammik

