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30.08.2021

Osales 12 töötajat

PÄEVAKORD
PUNKT 1: Lasteaia 2021/22 õppeaasta õppe-kasvatustöö eesmärkide kinnitamine
(H.Tammik).
a. Laps saab läbi mängu, õueõppe, avastusõppe ja projektõppe mitmekesiseid
teadmisi loodusest ja keskkonnasäästlikust käitumisest.
b. Laps on terve ja elurõõmus: Liikumise tähtsus, tervislik toit, sõbralikud suhted
ja oskused käituda ohutult erinevas olukorras ja keskkonnas.

PUNKT 2: Tallinna Haridusameti 2021/22 õppeaasta teema-aasta „Liikumine ja tervis“
kalenderplaani läbiarutamine (H.Tammik, S.Kallisaar).
Otsus: Võtta aluseks teema-aasta „Liikumine ja tervis“ aasta plaan teemade lõikes ka
lasteaia ja rühmade tegevuskavade koostamisel. Vastav tabel oli õpetajatele eelnevalt
saadetud.
Kalendrikuu

September

Teemakuu

Kuu fookus, käsitletavad teemad

Liikumiskuu

Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri
edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).
Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu
hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja
probleemidega,
õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).

Oktoober

Vaimse tervise
kuu

November

Märkamise ja
heaolu kuu

Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise
märkamine ja ennetamine .

Detsember

Puhkuse ja une
kuu

Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetam

Terves kehas terve vaim!

Jaanuar

Tervisliku
toitumise kuu

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.

Veebruar

Olümpiakuu

Spordi roll igapäevaelus läbi aja.
Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil.

Märts

Vitamiinikuu

Tasakaal on peaasi!
Südametervise hoidmine.

Aprill

Mai

Südamekuu

Naer on terviseks!

Keskkonnakuu

Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine j
õppimine tervise toetamiseks.

PUNKT 3: Lasteaia 2021/22 õppeaasta I poolaasta tegevuskava projekti läbiarutamine ja
kooskõlastamine (H.Tammik)

TEGEVUSKAVA 2021/22 ÕPPEAASTA I POOLAASTA (projekt)
September (Liikumine, ohutu lasteaia tee (uus asukoht), liikumine õuealal,
tänaval)
*Teadmiste päeva tähistamine - 01.09
* Eesti toidu kuu - Teeme ise juur- ja puuviljadest salateid.
* Õppeaias (Vasara 18) saagi koristus ja istutuskastide korrastamine, komposteerimine.
NB! Iga rühm valib ise kuupäeva, teema ja sellest lähtuvad tegevused.
* 18.09 (L) - Maailma koristuspäev – võib siduda matkaga
Väikeprügi korjamine. Tee KOLE PILT! Lapsed teevad prügi seiret ja õpetajad räägivad.
*Autovaba päev - 22.09 (T): Tehke küsimustik, kuidas tulid lasteaeda, kuna rühmad on uutes
majades asenduspindadel. Miks on päeval selline nimi?
* 28.09 (T) MTÜ Loodusringi õppeprogramm „Loomadele külla“ Kuristu talus (KIK ja HA projekt).

* Sportlik mihklipäev (29.09 (K).
* Rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete vähendamise teadlikkuse päev (29.09 (K).
Vestlused, miks ei tohi toitu raisata?

*Matk „Tere sügis“ (rühmad): võib siduda ka prügi seirega või teiste õppe- ja
jalutuskäikudega.
* Suvine aialinnupäevik (kuni 3.okt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober (Vaimne tervis, kiusamisest vaba lasteaed, terves kehas terve
vaim)
* „Avastame elurikkust pargis“.
NB! Iga rühm valib ise kuupäeva, teema ja tegevused.
* Ülemaailmne toidu päev (16.10 (L)
*Õpetajate päeva (05.10 (E)
*TÕN nädal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November (Positiivne keskkond, märkamine, kalendri tähtpäevade kombed
ja tavad)
*Tegevuskeskus rühmas „Uuri, avasta, tegutse“ – siduda Rohelise kooli teema või
teemadega ja määrata kuupäev.
* 02.11 – hingedepäev (rahvakalender, uskumused jne)
*Isadepäeva tähistamine (14.11 (P)
*Mardipäev (10.11 (K)
* Kadripäeva kombestik (25.11 (N).
* Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal (20.-28.11) – Taaskasutus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember (aktiivne puhkus, uni)
Advendiaja alguse tähistamine rühmades (28.12 – I Advent)
Jõulupeod
Rühmade tegevuskavade kokkuvõtted

NB! Tegevuskava kindlasti täieneb töö käigus ja kindlasti ka seoses Teie poolt rühmades
planeerituga.
Otsus: Kooskõlastada Lasteaia 2021/22 õppeaasta I poolaasta tegevuskava projekt.

PUNKT 4: Lasteaia 2021/22 õppeaasta Rohelise kooli programmi teemade valik.
Otsus: Valisime Rohelise kooli teemadeks 2021/22 õppeaastal:
Elurikkus, loodus
Tervis ja heaolu
Otsus: Allolevate teemade hulgast valib iga rühm vabal valikul veel ühe teema. Teemasid
võib liita või lahutada.
Globaalne kodakondsus
Meri ja rannik
Vesi ja energia
Kliimamuutused. Jäätmed. Prügi. Taaskasutus. Transport

Eesti looduse aasta tegijad 2021
-

aasta lind: kuldnokk
aasta loom: rott
aasta kala: haug

NB! Rühmad võivad uurida ja teha projekti ka mõne aasta tegija kohta.
Otsus: Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ elemente kasutavad õppe-kasvatustöös
Lepatriinude, Päikese ja Päevalille rühm.
NB!
Rühma tegevuskava lisana täitke palun allolev tabel ja pange kirja planeeritavad tegevused
ja rühma projektid.

Kuu
Sept
Okt

Tervis ja heaolu

Loodus ja elurikkus

Valitud teema

Nov
Dets

Otsus: Rühmade Rohelise kooli tegevuskavad on aluseks lasteaia Rohelise kooli tegevuskava
koostamisel ja tihedalt seotud 2021/22 õppeaasta lasteaia tegevuskavaga.

Protokollis: H.Tammik

