VÄLJAVÕTE PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLLIST
11.01.2021

Osales 13 töötajat
PÄEVAKORD
1. 2020/21 õppeaasta I poolaasta tegevuskava kokkuvõte (H.Tammik).
2. 2020/21 õppeaasta I poolaasta Rohelise kooli tegevuskava kokkuvõte (H.Tammik).
3. Rühmade 2020/21 I poolaasta keskkonnategevuskavade täitmise analüüs
(H.Tammik).
4. Rohelise lipu taotlemise kriteeriumide tutvustamine (H.Tammik).
5. 2020/21 õppeaasta II poolaasta ürituste plaani projekti arutelu ja kinnitamine
(H.Tammik).
6. Alushariduse eelnõu arutelu.
PUNKT 1
Põhiline, mida kavandati on toimunud, kuid isoleeritult ja rühma põhiselt.
teatrid, ühis- ja koostööüritused, peod vanematega, laadad, õppekäigud muuseumidesse on
ära jäänud. Vastavalt kokkuleppele toimusid majasisesed üritused rühmasiseselt.
Paljud üritused on seotud ka Rohelise kooli tegevuskavaga: Eesti toidu nädal, sportlik
mihklipäev, TÕN-nädal, kalendri tähtpäevade (mihkli-, hingede-, mardi- ja kadripäev)
kombestik, tegevuskeskustega üritus „Noored teadlased avastavad vett“, päkapikkude
ootuses.
Sügisel toimusid :
-

Veekeskkonna õppeprogramm Rannarahva muuseumis (KIK projekt).
Pelguranna Raamatukogu programm (Sügis, Mis on hea ja mis on halb: Päikene (2),
Vikerkaar (2), Päevalill (1).
Koolieelikud käisid tutvumas Ehte Gümnaasiumiga – projekt jäi pooleli
Politsei koolitus lastele (liikluskasvatus)
Päästekeskuse koolitus lastele (tuleohutus)
Vene Draamateater õuealal
NB! Õppekäike metsa ja parkidesse on olnud vähe (va Vikerkaar)
NB! Robootika vahendite kasutamine on vähene (eeskujuks Päevalill)

NB! Esmaabi (Eesti Punane Rist) ja kätepesu (Terviseamet) koolitused saab läbi viia ehk
kevadel.

PUNKT 2
Toimunud planeeritud üritused, osaletud projektides, kampaaniates, tähistatud teemapäevi, õpitud
õppeaias, viidud läbi TÕN nädala töötuba ja toimunud õpetajate ekskursioon Kõrvemaale.

1.ÕUNASTOP lasteaia õuealal (õunakastist võib võtta ja tuua õunu)
2.Lasteaia töötajate ekskursioon Kõrvemaale (tutvumine Vargamäe, A.H.Tammsaare
majamuuseumiga, Järva-Madise kiriku ja surnuaiaga ja RMK rabamatk) – 30.08.20
3. Maailmakoristuspäeva raames väikeprügi korjamine lasteaia ümbruses - 16.09.20
4.Eesti toidu nädal: saagi koristamine õppeaias ja tervisliku toidu valmistamine – 14.-18.09.20
5.Autovaba päev (vestlused ja küsitlused) – 22.09.20
6. Tulest targem (Põhja Päästeamet) – 23.09.20 – koolitus lastele tuleohutusest
7. Liiklusohutus (Politsei) – 24.09.20 – koolitus lastele
8. Sportlik mihklipäev õuealal - 25.-30.09.20
9. 110 paid Eesti loodusele (Keskkonnaameti üleskutse): saatsime lasteaia paid loodusele ja
Vikerkaare rühm saatis ka eraldi.
10. TÕN-nädala raames küpsetasid lasteaia töötajad tervislikku leiba ja degusteerisid
taimeteesid - 12.10.20
11. KIK programmi raames osales laste liitrühm veekeskkonnaprogrammis Rannarahva
Muuseumis „Randlase kiirkursus“ – 20.10.20
12. mihklipäev, hingedepäev (02.11), mardipäev, kadripäev (25.11) – räägiti kombestikust,
seosest loodusega, toitudest, tehti mardimaske, mängiti ja võisteldi.
13. SA Eesti terviserajad konkurss „Hakkame liikuma“ (saadeti fotokollaaž) - nov.
14. 16.11 Sallivuspäev rühmades: hoolimine, mõistmine, lugupidamine, sõbralikkus.
15.11 Rahvusvaheline jäätmetekke vähendamise nädal (16.-27.11): sööme oma toidu ära;
erinevad meisterdused ja oli üles välja pandud näitus; koguti ja anti üle asjad Paljassaare
loomade varjupaigale; kogutakse plastikpudelite korke ja alumiiniumist küünlaümbriseid.
16.11 Jõulukaartide tegemine hooldekogudele.
17.11 Tegevuskeskused rühmades „Noored teadlased avastavad vett“(26.11).
18.12 Jäätmetekke nädalal kogutud asjade üleandmine Paljassaare loomade varjupaigale.

07.-18.12 Päkapikkude ootuses: eri rahvaste retseptidest piparkookide ja keeksi valmistamine
ja eri rahvaste jõulujuttude lugemine.
* Osaletud 3 Rohelise kooli seminaril: Aasta rahvusloom (Nataša), Snelli pargi taimestik (Liina);
Kompostikast kui õppevahend Linnupesa lasteaias (Sveta); Gaia haridus zoomis Liivial
ebaõnnestus.
* Tulemas 2 koolitust zoomis: 19.01 (T) Energia ja digijäätmed: Heidi, Olja, Angelina ; 16.02
(T)Kalad, säästlik kalandus, kalafoor: Heidi, Liivia (13.00-15.15)
PUNKT 3
NB! Kokkuvõtted esitati kirjalikult
NB! Õppekäike parkidesse ja mere äärde on olnud vähe (va Vikerkaar), liikumismängud ja
tegevused õuealal (läbi viinud Vikerkaar, Päevalill)
NB! Ka talvel saab projektiga (Loodus ja elurikkus) tegeleda ja valmistuda kevadeks: pildid,
filmid, jutud, luuletused, mõistatused, mängud, rollimäng, lühinäidend, kasulikkus, toidud,
joonistamine, meisterdamine.
NB! Vaatlusel peaks olema eesmärk, enne ülesanded jagatud, küsida ka lastelt, mida vaadelda;
tulemus, kokkuvõte; kuidas fikseeritakse (tuule suund, ilm, linnud - Näit looduse vaatlemineüldsõnaline
Võrdlemine
ESILE TÕSTA
Päevalill
•
•
•

Projekt „Maailm meie ümber“ seotus kõigi teemadega, robootikavahendite
kasutamine.
Lapsed osalesid rühma reeglite väljatöötamisel.
Keha kontuurid, siseelundite märkimine, pikkuse mõõtmine, silmade värvi määramine;
katsed kommide ja krõpsudega, et näidata kahjulikkust.

Päikene
•
•

Ettevalmistus pihlakaga tutvumiseks: nimed (ka lapsed pakkusid), puu tervitamine,
puu meeleolu (sõltub ilmast, aastaajast).
Didaktilised mängud nukuga (tervis, hügieen).

Vikerkaar
•

Toiduprojekt ja erinevad toidud: erinevad toidud ja lapsed osalevad kogu protsessis ja
otsustasid, mida sünnipäevalastele valmistada. NB! Pannkooke, piparkooke ja salateid
tegid ka kõik teised (Eesti toidu ja päkapikkude nädal).

•
•

Terved hambad ja puhas vesi on tervise alus. (hambapasta valik, hambaglasuuri
kaitsmine.
Miks ei tohi süüa lund ja limpsida jääpurikat?

Lepatriinud
•

Kõrvits Halloweeni päeval

NB! Vee olekud, ohud talvel jne
PUNKT 4
1. Rohelise lipu taotlemine (21. aprill 2021) – aprilli ja mai tegevusi taotluses ei saa
kajastada.
Rohelise lipu taotlemise kriteeriumid:
- Osaletud aktiivselt keskkonnakampaaniates, projektides, tegevustes
- 1 kord õppeaastas toimunud kogu LA haarav keskkonnateemaline projekt,
kampaania, üritus (Jäätmetekke vähendamise nädal, õppeaed, noored teadlased)
- Osaletud vähemalt 3 RK seminaril
- Keskkonnatöörühm (6 koosolekut)
- Kuidas on kaasatud lapsi otsustesse?
- Keskkonnaülevaatus (kõik teemad, võib siduda) – keskkonnahoidlikkus, teema
lõimimine õppetegevustega
- Keskkonnapõhimõtete täitmine
- Tegevuste kajastamine (stendid, ka õuealal; kodulehel RK link, rühmade FB; P-T
lasteaedade Facebook; RK Facebooki grupp?
- Valitud teemad: Elurikkus ja loodus, õueala, globaalne kodakondsus (energia, prügi,
jäätmed, kliimamuutused), Tervis ja heaolu. Vesi
- NB! Keskkonnateema lõimimine õppetegevusega (õppekava valdkond, laste vanus,
tegevuse eesmärk, tegevuse lühikirjeldused
Otsus: Otsustati, et lasteaed taotleb 3 korda Rohelist lippu.
PUNKT 5
AASTA 2021 tegijad: loom: ROTT; lind: KULDNOKK; puu: KADAKAS (2 korda 1996); liblikas:
HARILIK PÄEVAKOER; seen: LILLA KÜBARNARMIK; sammal: HARILIK LEHVIKSAMMAL; muld:
RÄHKMULD; lill: VÄIKE KÄOPÕLL; kala: HAUG?
Jaanuar (liikumine on tervise alus, säästmine)
•
•
•
•

Rahvusvaheline AITÄH päev (11.jaanuar – E): Kiusamisest vabaks projekti raames
Vene jõulud ja kuuse ärasaatmine rühmades
Digijäätmete kampaania (25.-31.jaanuar )rühmades
Turvalise Interneti päev (11.veebruar). Meie teeme rühmades 25.-31.jaanuar

•

Talvine aialinnuvaatlus (Ornitoloogiaühingu üleskutse): 24.-26.jaanuar. Rühmades
alustasite vaatlust juba 11.jaanuar. Soovi korral võite vaadelda ka üleskutse raames
25. ja 26.jaanuaril ja täita tabeli.

Veebruar (liikumine, säästmine)
•

•
•
•
•

Sooja kampsuni päev – energia kokkuhoid ja säästmine (9.veebruar ). Sellel päeval
katsuge olla rohkem õues, et elektrit säästa ja pange selga lemmik soojad kampsunid,
et ei oleks külm. Viige läbi vestlusi rühmades.
112 lumel (hädaabi numbri tähtsus) (11.veebruar)
Sõbrapäev (12.veebruar): diskod rühmades või õues!
Vastlapäeva (16.veebruar) liikumismängud ja võistlused õues.
Eesti Vabariigi sünnipäev (24.veebruar – K). Peab arutama koos Mariannaga.

Märts (seemnest kasvab taim – aed aknalaual)
•
•
•
•

Aed aknalaual: rühma keskkonnaprojektidega (Loodus ja elurikkus) seotud tegevused
(märtsikuu)
Eluslooduse päev (3.märts)
Emakeelepäev (14.märts ). Meie teeme 11.märts.
Veepäev (22.märts) – vee tähtsus looduses

Aprill
•
•
•
•
•

NUTIKUU (arutame veel, kuidas teha, kuid seome tegevused Rohelise kooliga)
Munadepühad (4.-6.märts) rühmades
Aitan sõpra hädas (Eesti Punane Rist): kui on võimalik kutsuda
Puhtad käed (Terviseamet): kui on võimalik kutsuda
Tööd õppeaias

Mai
•
•
•
•
•

Emadepäev (9.mai – P). Meie teeme 7.mai
Nõmme loodusmaja õppeprogramm Pääsküla rabas (KIK projekt)
Bioloogilise mitmekesisuse päev (22.mai -L)
MÕK õuealal (20.mai) – Roheline kool
Lõpupidu (28.mai)

Juuni
•
•

Lastekaitsepäev (1.juuni)
Keskkonnapäev (5.juuni)

Otsus: Kinnitada lasteaia 2020/21 õppeaasta II poolaasta tegevuskava ( ka
keskkonnategevuskava) projekt.
Protokollis: H.Tammik

