VÄLJAVÕTE PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSOLEKUST
31.05.2021

Osales 14 töötajat
Päevakorra 5. punkt:
Kokkuvõte Rohelise kooli tegevustest 2020/21 õppeaastal (H.Tammik).
PUNKT 5
Rohelise kooli tegevused olid planeeritud keskkonnategevuskavas, mis on lasteaia õppeaasta
tegevuskava osa ja rühmade tegevuskavades. Hoogustus rühmade keskkonnaalane
projektitegevus ja osaleti paljudes keskkonnaalastes projektides, tähistati teemapäevi,
toimusid traditsioonilised tegevused ja osaleti kahes õppeprogrammis: Viimsi Rannarahva
muuseumi veeprogramm ja Nõmme Loodusmaja õpperetkel Pääsküla rabas (KIK ja HA
projekt). Keskkonnateemade ja tegevuste läbiviimisel kasutati robootika vahendeid ja Lego
komplekte.
ROHELISE KOOLI TEGEVUSED
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 la 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
7. Liiklusohutus (Politsei) – 24.09.20
8. Sportlik mihklipäev - 25.-30.09.20
9. 110 paid Eesti loodusele (Keskkonnaamet)
10. TÕN-nädala raames tervisliku leiva küpsetamine ja taimeteede degusteerimine - 12.10.20
11. KIK programmi raames veekeskkonnaprogramm Rannarahva Muuseumis „Randlase
kiirkursus“ – 20.10.20
12. mihklipäev, hingedepäev (02.11), mardipäev, kadripäev (25.11)

13. SA Eesti terviserajad konkurss „Hakkame liikuma“ (fotokollaaž) - nov.
14. 16.11 Sallivuspäev: hoolimine, mõistmine, lugupidamine, sõbralikkus.
15. 15.11 Rahvusvaheline jäätmetekke vähendamine (16.-27.11).
16. 16.11 Jõulukaartide tegemine hooldekogudele.
17. 17.11 Tegevuskeskused rühmades „Noored teadlased avastavad vett“(26.11).
18. 18.02.12 Jäätmetekke nädalal kogutud asjade üleandmine Paljassaare loomade
varjupaigale.
19. 07.-18.12 Päkapikkude ootuses: eri rahvaste retseptidest piparkookide ja keeksi
valmistamine ja eri rahvaste jõulujuttude lugemine.
20. 11.01.21 Rahvusvaheline aitäh päev
21. 25.-31.01 Digijäätmete vähendamise kampaania (Telia AS).
22. 29.31.01 Talvine linnuvaatlus (Eesti Ornitoloogiaühing“).
23. 09.02 Sooja kampsuni päev (energia ja soojuse säästmine)
24. 11.02 Turvalise interneti päev
25. 11.02 Rahvusvaheline 112 päev Häirekeskuse fotokonkurss „Lumest lumele 112“.
26. 03.03 Rohelise kooli head näited (Tartu Loodusmaja)
27. O3.03 Eluslooduse päev: märtsikuus istutamine: Aed aknalaual.
28. Märts-mai Tere Kevad – otsime kevadekuulutajaid (Päikene, Vikerkaar).
29. 31.03 Rahvusvaheline kalade rändepäeva joonistusvõistlus Fish Art Contest: Vikerkaar,
Päikene, Päevalill, Lepatriinud.
30. 22.03 Veepäev (vee tähtsus looduses ja inimese elus).
31. Märts-mai: Keskkonnaameti kampaania „Tere kevad“: kevadekuulutajate pildistamine.
32. Aprillikuu oli nutikuu, kus iga nädal viisid rühmad läbi tegevusi Rohelise kooli teemadel ja
kasutasid robootikavahendeid.
33. 07.05 Liikumistegevused „Oleme terved“ (Päikese LA väljakutse).
34. Aprill-mai: Tegevused õppeaias.

35. 20.05. Tegevuskeskustega ühisüritus „Uuri, avasta, tegutse“ teemal „Putukad meie
ümber“ + liikumistegevused (Tartu üleskutse „Oleme terved“ õuealal; Lepatriinude rühma
lapsed valmistavad looduslikest materjalidest kaarte. (MÕK raames).
36. 24.05 Nõmme Loodusmaja õppeprogramm „Avastusretk Pääsküla rabas“ (KIK ja HA
projekt).
37. Maikuu: Carnieri kosmeetika plastpakendite kampaania.
Osaletud on kõigil Rohelise kooli seminaridel. Keskkonnaalase tegevuse eest omistati lasteaiale
kolmandat korda ROHELINE LIPP ja toonitati, et sellealane tegevus on olnud süsteemne ja on toimunud
palju keskkonnateemalisi tegevusi.

NB!
Täpsem
informatsioon
Rohelise
Keskkonnategevuskava 2020/21 täitmine.
Protokollis: H.Tammik

kooli

kodulehel:

lasteaed

Maasikas

