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1. LASTEAIA ÜLDISELOOMUSTUS
Tallinna Lindakivi Lasteaed alustas oma tegevust märtsis 1981. aastal Tallinna 156. Lastepäevakodu nime all. Alates 1999. aastast
kannab lasteaed nime Tallinna Lindakivi Lasteaed. Lasteaias töötab 12 rühma: 3 sõime-, 1 pervasiivse arenguhäirega laste rühm,
2 tasandus- ja 6 aiarühma. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi, ühes sõimerühmas töötab õpetaja assistent. Lisaks lastega
töötavad ka eesti keele õpetaja, liikumisõpetaja, 2 muusikaõpetajat, eripedagoog ja 2 logopeedi. Lasteaia heaks töötavad ka sekretär,
köögitöötajad, majahoidja, tehnik, pesukorrastaja, koristaja.
Rühmades on 2 eraldi ruumi - mängimiseks ja magamiseks. Lisaks lasteaia majas on ka muusika saal, võimla, eesti keele kabinet ja
bassein saunaga. Õues on igale rühmale oma mänguväljak jalutuskäiguks, õppeala lauaga ja oma väike aed. Ühiseks kasutamiseks
on võimlemisväljak (staadion), mägi kelgutamiseks ja viljapuuaed.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis lähtub riiklikust õppekavast.
Lasteaias on populaarsust võtnud pere- ja spordiüritused, kalendritähtpäevade tähistamised. Mitmed üritused ja tegevused on
muutnud aastatega traditsiooniks. Lastel on võimalus osaleda huviringides: kunsti- ja tantsustuudios, inglise keele ja spordi ringides
ja teised. Lasteaial on oma logo, hümn ja igal rühmal on oma nimi. Lasteaed tähistas oma 35. sünnipäeva 2016. aastal.
Alates 2006. aastast kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Alates 2013. aastast on Lindakivi Lasteaed
liitunud Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Lindakivi Lasteaed osaleb ka Euroopa Sotsiaalfondi projektis
"Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes" alates 2015a. Samuti Lindakivi lasteaed kasutab võimalust
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rikastada laste toitu soodsakoolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga, neid toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet.

2. LASTEASUTUSE MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
2.1. Missioon
Oleme kvaliteetset alusharidust pakkuv lasteaed, kus on loodud turvaline arendav keskkond ja usaldusväärsed suhted, mis annavad
igale lastele võimalusi omandada teadmisi ja oskusi, kasvada hoolivaks, oma tervist väärtustavaks, erinevaid kultuure austavaks ja
positiivse ellusuhtumisega inimeseks.
2.2. Visioon
Tallinna Lindakivi Lasteaed on traditsioone hoidev, turvalise, koduse ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed
saavad eakohast, mitmekesist ja arendavat alusharidust, mis aitab neil edukalt toime tulla edasisel elu – ja haridusteel.
2.3. Põhiväärtused
ü Tervis – väärtustame ja toetame tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.
ü Avatus ja isiklik areng – vastuvõtlikkus uutele ideedele, koostöö huvigruppidega (pered, kolleegid, naaberlasteaiad ja koolid,
erinevad institutsioonid).
ü Loovus – ise olla, mõelda, teha, valida, luua; mistahes valdkonnas probleeme uut viisi lahendada ning seoseid leida.
ü Töö kvaliteet – kaasaegne õpi- ja töökeskkond, arenemisvõimeline personal.
ü Meeskonnatöö – hea mikrokliima kollektiivis; sõbralik, üksteis mõistev, toetav ning koostööaldis meeskond.
ü Turvalisus – meil on soodustav ja arendav turvaline keskkond, mis tagab vaimse ja füüsilise turvatunde.
4

Tallinna Lindakivi Lasteaed
Rohelise Kooli Tegevuskava

3. TEEMAD
Rohelise kooli teemad
− Elurikkus ja loodus
− Kliimamuutused
− Energia
− Globaalne kodakondsus
− Tervis ja heaolu
− Meri ja rannik
− Prügi
− Kooliõu
− Transport
− Jäätmed
Süvenenult käsitleme teemasid 2017 - 2018
Ø Tervis ja heaolu.
Ø Meri ja rannik
Ø Transport
Ø Kliimamuutused
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4. ROHELISE KOOLI PÕHIMÕTTED
§

Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu läbi vahetu kogemuse

§

Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse

§

Lasteaia Rohelise kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele

§

Õueõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine

§

Lasteaia personali pidev enesetäiendamine

§

Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine

§

Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine

§

Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel

5. TÖÖRÜHM „ROHELINE AED“ 2017 – 2018
Natala Dolgova (Tervis ja heaolu)

Natali Merimaa (Meri ja rannik)

Jelena Žomova (Tervis ja heaolu)

Ljudmila Ozerova (Transport)

Oksana Krikuhhina (Tervis ja heaolu)

Tatajan Hodõreva (Transport)

Anna Gamina (Tervis ja heaolu)

Irina Jakovleva (Kliimamuutused)

Helje Koroljova (Tervis ja heaolu)

Alevtina Lõssenko (Kliimamuutused)

Julia Silina (Meri ja rannik)

Jevgenia Smirnova (blogger)
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6. TEGEVUSKAVA

6.1. Info, teatamine, kaasamine
Eesmärgid:
− Kõik töötajad ja lapsevanemad teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik
− Lasteaia tegevusi planeerides arvestame keskkonna sõbraliku printsiibiga
− Oma tegevustesse kaasame lasteaialapsi leides neile jõukohaseid ülesandeid
− Lapsed, lapsevanemad ja personal on teavitanud ja kaasatud Rohelise kooli programmiga
− Õpetajad on saanud uusi teadmisi õueõppe tegevuste ja keskkonnakasvatuse rikastamise võimalustest.
TEGEVUS

TOIMUMISAEG VASTUTAJAD OSALEJAD

Osalemine Rohelise kooli programmi seminaridel

Õppeaasta
jooksul

Info, teavitamine, kaasamine:

Õppeaasta

Õppealajuhataja Rohelise

kooli

töörühma

liikmed
Õppealajuhataja Lasteaia õpetajad, kõik rühmad

teavitada lapsevanemaid tegemistest pidevalt, samuti jooksul
koosolekutel

ja

nõustada

neid

keskkonnahariduse

kujundamisel.
Infot

kättesaadav

üritustekalender).

ELIISIs

(nädalaplaanid

ja Õppeaasta
jooksul
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Vanemate

kaasamine

(ühisüritused,

matkad, Õppeaasta

Õppealajuhataja Lasteaia õpetajad, kõik rühmad

õppevahendite valmistamine, õppekäiku ja temaatiliste jooksul
tundide külastamine ja läbiviimine).
Teha stendid lasteaia fuajees ja rühmades: fotod, tegevuste Jaanuar

Õppealajuhataja Rohelise

plaan.

töörühma

liikmed

Rühmade stendidel võiks kajastada
teemadega seotud põnevaid

kooli

Rohelise kooli Õppeaasta

Õppealajuhataja Lasteaia õpetajad, kõik rühmad

õppe- ja kasvatustegevusi, jooksul

õueõpet jne ning panna üles fotosid.
Avada kodulehel Rohelise kooli fail.

Õppeaasta

Õppealajuhataja Rohelise

jooksul

kooli

blogger

6.2. Tervis ja heaolu
Eesmärgid:
− Lapsed ja töötajad on terved, sõbralikud ja rõõmsameelsed.
− Lapsed on viibinud rohkem õues, tänu millele on tervemad.
− Lapsed on õppinud, et tervislik toitumine on tervete hammaste ja liikumine tervise alus.
− Lapsed on omandanud esmased teadmised , kuidas ennetada ohtusid enda ümber ja kuidas käituda õnnetuse korral.
− Tervist edendavate ürituste korraldamisse on kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid.
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TEGEVUS

TOIMUMISAEG

VASTUTAJAD

OSALEJAD

Temaatiline nädal “Terve süda“

September

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Rühma õpetajad

Kõik rühmad

rühmades.

Liikumisõpetaja

05,11 rühmad

Rahvusvaheline turismi päev - vestlused rühmades.

Liikumisõpetaja

Kirsike

Koos

lastevanematega

plakati

ettevalmistamine

Matk Pae pargi.

la

rühmad

1,03,04,05,06,07, 11,12

Matk „Olümpia keskusesse“ lastevanematega.
„Sügise Zdraviada“ – spordipäev

Oktoober

Peo „Delfiin mängib“ (ujula)

Liikumisõpetaja

Töörühm „Tervis“, õpetajad

Liikumisõpetaja

05 rühm, õpetajad
11 rühm, õpetajad

Isade päev (spordipäev isadega)

November

Rühma õpetajad

01,03,05,11 rühmad

Müri – temaatilised tunnid rühmades.

Detsember

Töörühm „Tervis“

Vanem rühmad

Tervise kuu: Mina ja minu tervis. Tervise väärtus.

Jaanuar

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Õppekäik Tervise muuseumi.

Rühmaõpetajad

11 rühm

„Tervis toit“ temaatiline nädal. Piima peo ja näitus:

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

„Piima taara teine elu“ koos lastevanematega.
Turvaline käitumine mängides: vestlused, õpefilmid ja

Rühma õpetajad ja Kõik rühmad

multifilmid.

Töörühm „Tervis“

Spordipäev „Lõbusad stardid“

liikumisõpetaja

Liikuri lasteaia vanem rühm.
01,03, 05,11 rühmad
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Tervis ja tervislik eluviis – presentatsioonid rühmades.

05.02.-11.02.

Tervislik toit – köök lastele

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad.

Rühmaõpetajad

01,03,05, 11 rühmad ja Liikuri

Talvine Olümpiad (õues).

la

Taimede istutame (sibul, küüslauk rühmades.

Märts

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Taimede kaardistamine (rühmades).

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Tervislik toit – köök lastele

liikumisõpetaja

01,03 rühmad

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Tervislik toit – köök lastele

Muusika õpetajad

04, 06, 12 rühmad ja Tallinna

Festival „Vikerkaar“ erivajaduste lastega.

Liikumisõpetaja

lasteaiad

Rahvusvaheline Vesi päev. Veepidu „Delfiin võistleb“
Temaatiline nädal „Päike, õhk, vesi – meie parimad Aprill
sõbrad“

Lasnamäe Päevad 2018– spordivõistlused.

Lindakivi

lasteaia

meeskond – 01,03,05,11
Matk „Laululuväljak – Russalka – Kadrioru park“ Mai

Liikumisõpetaja

vanem rühmad

lastevanematega.

Rühmaõpetajad

Kõik rühmad

Tervislik toit – köök lastele
Rahvusvaheline liikumisaktiivsuse päev. Vestlused

Rühma õpetajad

lastega

Liikumisõpetaja

Vanem rühmad

Liikumisõpetaja

Vanem rühmad

ja

kõndimine

pulkadega

(kaasame

lastevanemateid).
Istutame juurviljade aeda.

Kõik rühmad

Matk Olümpia keskusesse.
Lõbus aeroobika (õues).
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Lastekaitse päev. Spordipäev „Ema, isa , mina – Juuni

Liikumisõpetaja

Kõik rühmad

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Liikumisõpetaja

Kõik rühmad

Turvaline käitumine looduses ja vees.

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

Turvaline käitumine looduses ja teel – temaatilised August

Liikumisõpetaja

Kõik rühmad

Töörühm „Tervis“

Kõik rühmad

sportlik pere!“
Lõbus hommikvõimlemine (õues).
Peo „Oleme sõbrad veega“

Juuli

tunnid.
Teeme mahlad ise – tegevus rühmadel.

6.3. Meri ja rannik
Eesmärgid:
− Laps oskab mere ranniku ääres käituda, huvitub merest ja ranniku looduse uurimisest.
− Mõistab mere ja rannikul toimuvaid ajalisi muutusi ja hindab ümbritsevat keskkonda, säästvat elustiili.
− Laps oskab näha inimtegevuse mõju merele ja rannikule, teadvustab end tarbijana.
− Laps saab teada, mis põhjustavad mere, ranniku ja lahe vee õitsemist.
− Laps teab oma lähema ümbruse põhilisi ohuallikaid. Mis on hädaolukord, kust saada abi õnnetuse korral?
− Laps näeb ja tunnetab mere (veekogu) suurust, jõudu ja ohtusid.
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TEGEVUS

TOIMUMISAEG VASTUTAJAD

Õueõppe, aktiivtegevused mere ääres.

September

Töörühm

Õppekäik ja vaatlused : merevesi, vee puhastamine -uuring.

rannik“

Vee ja liiva värv, lõhn, puhtus sügisel. Koristame lastega mere

Töörühm

rand.

rannik“

Matk mereranna. Korjame ja kogume mere rannast materjali Oktoober

Töörühm

käelise tegevuse läbiviimiseks.

rannik“

„Meri

OSALEJAD
ja 01,03,04,05,11
rühmad

„Meri

ja 01,03,04,05,11
rühmad

„Meri

ja 01,03,05,11 rühmad

„Meri

ja 01,03,05,11 rühmad

„Meri

ja 01,03,05,11 rühmad

Lastevanemate ja laste anketeerimine; uurime teadmised merist
ja rannikust.
Õppekäik ja vaatlused: linnud ja loomad mererannas sügisel.

November

Töörühm
rannik“

Õppekäik ja vaatlused: vee ja liiva värv, lõhn, puhtus talvel.

Detsember

Töörühm
rannik“

Õppekäik Looduse muuseumi. „Vana meri“ Tutvume vanade Jaanuar

Rühma õpetajad

11 rühm

Õppekäik Looduse muuseumi. ”Samblad”

Rühma õpetajad

03 rühm

Õppekäik ja vaatlused: linnud mererannas talvel (luik, pard, Veebruar

Töörühm

kajakas).

rannik“

mereloomade ja veeorganismide eluga.

Korjata ja koguda mere rannast materjali

„Meri

käelise tegevuse

ja 01,03,05,11 rühmad
01,03,05,11 rühmad

läbiviimiseks.

Rühma õpetajad

Lähema ümbruse põhilisi ohuallikaid; mis on hädaolukord,
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kust saada abi õnnetuse korral? – temaatilised tunnid.
Rannik, meretransport, sõit ja majakad – uurime, temaatilised Märts

Töörühm

tunnid.

rannik“

„Meri

Sadamad ja kalapüük – temaatilised tunnid.

ja 01,03,05,11 rühmad
01,03,05,11 rühmad

Rühma õpetajad
Vee omaduste tähtsus inimestele ja organismide jaoks - Aprill

Rühma õpetajad

Kõik rühmad

Rühma õpetajad

Kõik rühmad

temaatilised tunnid.
Majanduslik

tegevus

ja

sellega

seonduvad

keskkonnaprobleemid - temaatilised tunnid.
Õppekäik ja vaatlused: ranniku loomad ja linnud.

Mai

Töörühm

„Meri

Õppekäik ja vaatlused: vee ja liiva värv, lõhn, puhtus kevadel.

rannik“

Korjata ja koguda mere rannast materjali

Rühma õpetajad

käelise tegevuse

ja Kõik rühmad
01,03,05,11 rühmad

läbiviimiseks.
Õppekäik ja vaatlused: rannik, meretransport, sõit ja majakad.

Juuni

Turvalisus vee peal - temaatilised tunnid..

Töörühm

„Meri

ja Kõik rühmad

rannik“
Rühma õpetajad

Õppekäik ja vaatlused: veekogud ja turvalisus.

Juuli

Töörühm

„Meri

ja Kõik rühmad

„Meri

ja 01,03,05,11 rühmad

rannik“
Õppekäigud ja vaatlused: sadamad ja kalapüük.

August

Meremuuseumi külastamine.

Töörühm
rannik“

Rühma õpetajad

8
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6.4. Transport
Eesmärgid:
− Laps teab transpordi mitmekesisust ja määramisest ning valikuvõimalusest erinevate transpordiliikide vahel.
− Laps oskab transpordis käituda.
− Laps teab transpordi mõjust loodusele.
− Laps teab oma lähema ümbruse põhilisi ohtu paikadest.
− Laps teab kust saada abi õnnetuse korral.
TEGEVUS

TOIMUMISAEG

VASTUTAJAD

OSALEJAD

Matk Olümpia keskusesse: tutvume transpordi liikidega: mere- ja September

Töörühm

Vanem la rühmad

siseveetransport.

„Transport“

„Turvaline käitumine lasteaias ja tee juures – temaatilised tunnid.
Õppekäik

ja

vaatlused:

tutvume

transpordi

Kõik la rühmad

liikidega. Oktoober

Töörühm

Vanem la rühmad

Maanteetransport.

„Transport“

Kõik rühmad

Tutvume ühistranspordiga: õppesõit bussiga.

ja rühma õpetajad

Vanem la rühmad

Politseinikud lasteaia küllas: turvaline käitumine.

Vanem la rühmad

Lastevanemate ja laste anketeerimine; uurime teadmised transpordist

Kõik rühmad

ja turvalisust.
Õppekäik ja vaatlused: tutvume transpordi liikidega.

November

spets. transport. Päästeamet lasteaia küllas.

„Transport“
ja rühma õpetajad

9
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„Turvaline käitumine looduses ja tee juures – temaatilised tunnid.

Vanem la rühmad

Õppekäik ja vaatlused: tutvume transpordi liikidega. Raudtee ja Detsember

„Transport“

rongid.

ja rühma õpetajad

Tervise kuu. Liikumise mõju inimestele tervisele.

Jaanuar

Vanem la rühmad

„Transport“

Kõik la rühmad

ja rühma õpetajad

Kõik la rühmad

Töörühm

Vanem la rühmad

„Transport“

Kõik rühmad

„Transport“

Vanem la rühmad

Uurime: müra transpordist.

ja rühma õpetajad

Vanem la rühmad

Transpordi mõju loodusele – temaatilised tunnid. Õppekäik ja Aprill

Töörühm

Vanem la rühmad

vaatlused: uurime õhku puhtus maanteede juures.

„Transport“

Turvaline käitumine mängides õues – õppefilmid ja presentatsioonid.
Transpordi mõju õhku saastumiseks - presentatsioon.

Veebruar

112 - kust saada abi õnnetuse korral – temaatilised tunnid.
Õppekäik: „Turvalisus transpordis“.

Märts

Säästev transport. Säästev transporti populariseerimine kasutamiseks

Kõik la rühmad

ühiskonnas.
Perepäev “ilma auto päev”.
Valikuvõimalusi

erinevate

Mai
transpordiliikide

vahel

–temaatilised

Töörühm

Kõik la rühmad

„Transport“

Kõik la rühmad

Töörühm

Kõik la rühmad

tunnid.
Turvalisus – temaatilised tunnid ja õppekäigud.

Juuni

„Transport“
Õppekäik ja vaatlused: tutvume transpordi liikidega. Veetransport - Juuli

Töörühm

õppekäik.

„Transport“

Lapsed linnas. Turvaline käitumine tee juures ja transpordis – August

Töörühm

temaatilised tuunid.

„Transport“
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6.5. Kliimamuutused
Eesmärgid:
− Laps on omandanud uusi teadmisi loodusest, inimese ja looduse omavahelistest seostest.
− Laps on omandanud teadmisi looduse seotusest erinevate kalendri tähtpäevadega.
− Laps on tundma õppinud õueala loodust.
− Laps on õppinud väärtustama loodust, kuna see on inimese elu ja tervise allikas.
− Laps on õppinud õuetegevuses eakohaselt keskenduma ja tegutseb aktiivselt.
TEGEVUS

TOIMUMISAEG

VASTUTAJAD

OSALEJAD

Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused sügisel (õhku temperatuur, September

Töörühm

Vanem

puutukad, linnud, puude lehtede värvid, lilled, tuul, vihmad). Õppekäigud

„Kliimamuutuse

rühmad

toimuvad pargis ja la õues.

d“

Vanem

la
la

„Mis on ilm ja kliima?“ – temaatiline tund.

rühmad

Ilmastiku kalender

Kõik rühmad

Link: ilmastiku kalender iga kuupäevaks
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0vSK
yrVTywqyUzOSdU3NLU0NLXQL06tys_Lq8xM1c2syk3NS83LrEzULdMt
KMosyk9J1c1JLcnP1c0vTs2rLNWtyszNr9TN1C1LLc7Lr2RgMDQ1NDIy

Vanem

NDMysWDI-CDO45cgv3ivgVzSjviA3wA4qCiX

rühmad

Hooajalised muutused – temaatiline tund.

Vanem
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Teha asju taaskasutatud materjalist ja kasutada neid ka õppetöös.

rühmad

Õppekäigud: ilm ja loodus sügisel: päike, vihm, tuul, õhu temperatuuri Oktoober

Töörühm

muutused- päevad ja ööd lähevad külmemaks, taimed ja puude lehed.

Vanem
rühmad

Ilmastiku kalender. Õppekäigud toimuvad pargis ja la õues.
Lastevanemate ja laste anketeerimine; uurime teadmised kliimamuutusest.
Link: https://www.eoy.ee/ranne/

Kõik rühmad

Õppefilm:
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT87JzE

Kõik rühmad

0sSU3OSMxLT9XLSyzKT9ErKtV38XcO1s_OzEsp1ssoyc1hYDA0NTQy
MjQzMrFg-P1w_tyds52faXd8V1l-pOggAOD9HHk
„ Päevade ja ööde kestvus “- temaatiline tund.

November

Töörühm

Vanem

Õppekäik ja vaatlused pargis ja metsas: linnud ja loomad sügisel.

rühmad

„Miks

linde lendab meilt talveks ära ja tuleb kevadel jälle tagasi.

Vanem

Linnupiltidel klikkides saad teada, kuhu ja kuidas meie linnud rändavad.

rühmad

Külastame ka rändeteedel olevaid infopunkte. Lisaks leiad siit veel
huvitavaid teadmisi lindude rände kohta “- temaatilised tunnid.
Multifilm «Махни крылом».
„Ohutu käitumine looduses “- temaatilised tunnid.
Kõik rühmad
Kõik rühmad
Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused talvel: looduse muutused, lund, Detsember
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Töörühm

Vanem
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tuul, õhu temperatuur. Ilma muutused talvel. Ilmastiku kalender.

rühmad

Rühmadesse kastid paberi ja teine prügi kogumiseks.
„Loomad ja linnud talvel “- temaatilised tunnid.

Kõik rühmad

Hooajalised muutused:

Kõik rühmad

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0vSK

Kõik rühmad

yrVTywqyUzOSdU3NLU0NLXQL06tys_Lq8xM1c2syk3NS83LrEzULdMt
KMosyk9J1c1JLcnP1c0vTs2rLNWtyszNr9TN1C1LLc7Lr2RgMDQ1NDIy
NDMysWDI-CDO45cgv3ivgVzSjviA3wA4qCiX
Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused talvel: looduse muutused, lund, Jaanuar

Töörühm

tuul, õhu temperatuur. Ilmastiku kalender.

Vanem
rühmad

Puud talvel: lehtpuud ja okaspuud.
„Loodusõnnetuste tagajärjed“ – presentatsioon.

Kõik rühmad
Vanem
rühmad

Õppekäik ja vaatlused õues: looduse muutused talvel, lund, vihm, tuul, õhu Veebruar

Töörühm

temperatuur, lumetorm. Ilma muutused talvel.

Vanem
rühmad

Rühmadesse kastid maitsetaimede kasvatamiseks.
„Päevade ja ööde kestvus “- temaatilised tunnid.

Kõik rühmad
Vanem
rühmad

Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused kevadel: vihm, tuul, õhu Märts
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Töörühm

Vanem
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temperatuur. Ilmastiku kalender.

rühmad

“Loomad ja linnud kevadel “– temaatiline tund.
Hooajalised muutused:

Kõik rühmad

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0vSK

Kõik rühmad

yrVTywqyUzOSdU3NLU0NLXQL06tys_
Lq8xM1c2syk3NS83LrEzULdMtKMosyk9J1c1JLcnP1c0vTs2rLNWtyszNr
9TN1C1LLc7Lr2RgMDQ1NDIyNDMysWDICDO45cgv3ivgVzSjviA3wA4qCiX
Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused kevadel: vihm, tuul, õhu Aprill

Töörühm

temperatuur-päevad saavad soojemaks, päevade ja ööde kestvus.

Vanem
rühmad

„Päike, vesi ja sooja – kuidas nad mõjuvad inimestele, taimedele, linnusele
ja loomadele“ - temaatilised tunnid.

Kõik rühmad

Ilma muutused talvel.

Kõik rühmad

„Majanduslik tegevus ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid “.
„Inimeste mõju kliimamuutusele. Kuidas inimesed ja loodus omavahelise

Vanem

seotud. “- temaatilised tunnid.

rühmad

Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused kevadel: vihm, päike, tuul, õhu Mai
temperatuur. Ilmastiku kalender.

Töörühm

Vanem
rühmad

Õppekäik ja vaatlused: linnud kevadel. Taimed ja puud. Õppekäigud
toimuvad pargis ja la õues.

Vanem

Hooajalised muutused.

rühmad

„Ohutu käitumine looduses “- temaatilised tunnid.

Kõik rühmad
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Kõik rühmad
Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused suvel: looduse muutused, päike, Juuni
vihm, tuul, õhu temperatuur. Ilmastiku kalender.

Töörühm

Vanem
rühmad

Õppekäik ja vaatlused: taimed ja puud. Õppekäigud toimuvad pargis ja la
õues.

Vanem

„Istutame taimed“ – õppetegevus la aias.

rühmad

Hooajalised muutused
Kõik rühmad
Kõik rühmad
Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused suvel: looduse muutused, päike, Juuli

Vanem

vihm, tuul, õhu temperatuur. Ilmastiku kalender.

rühmad

Õppekäik ja vaatlused: meri ja veekogud. Veekogude elanikud.
„Inimeste tegevuste mõju vesi puhtusele “- temaatilised tunnid.

Vanem
rühmad
Kõik rühmad

Õppekäik ja vaatlused: looduse muutused suvel: looduse muutused, päike, August

Vanem

vihm, tuul, õhu temperatuur. Ilmastiku kalender.

rühmad

Õppekäik ja vaatlused: linnud ja loomad suvel. Õppekäigud toimuvad pargis
ja la õues.

Vanem
rühmad
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7. TEGEVUSKAVA UUENDAMINE JA TÄIENDAMINE
Iga õppeaasta alguses vaatab töörühm tegevuskava üle ning vajadusel lisab uueks õppeaastaks tegevused. Töörühmi liikmed
tutvustavad tegevuskava muudatused sügisel pedagoogilises nõukogus. Tegevuskava muudatus ja parendusettepanekuid võimalik
esitada õppeaasta vältel kirjalikult või töörühmi koosolekutel neid arutatakse ning kinnitatakse pedagoogilises nõukogus.
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8. RESSURSIDE TARBIMINE
Elekter

Elekter 2017.a.
kWh
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Kütte

Kü2e 2017.a.
MWh
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3,72 4,54
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Vesi

Vesi 2017.a.
m3
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