
Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 1 
Luunja Lasteaed Midrimaa 
24. sept 2019 
KOHAL: Marie Ivanova,  Imbi Veider, Monika Metsoja, Kristi Kull, Tiina Pern, Janeli Rohtla, 
direktor Uuve Jakimainen, õppejuht Lia Raat 
PUUDUB: Lea Muuli – tööl teises majas. 
 
PÄEVAKORD: 

1.       Selle õppeaasta fookusteemade kinnitamine 
2.       Ideekaart keskkonnategemistest 

1.Arutletakse, millised eelmise õppeaasta teemad vajavad jätkamist ning mis on hetkel majas 
päevakorras ning vajaks sel aastal põhjalikumat käsitlemist.  Kuna prügi ja jäätmetega oleme 
piisavalt tegelenud ka enne Rohelise kooliga liitumist: majas sorteeritakse prügi, olemas on 
erinevad mängud, mida lastega mängitakse, eelmisel aastal kaardistati ka Luunja alevi 
prügikastid GPS-mänguna mimete rühmade poolt, siis on üksmeelne otsus, et sel teemal majas 
kõik toimib ja valime fookuseks mõne teise teema. Arutelu, kas valida kooliõu/lasteaiaõu (uued 
keskused – metsik ala, komposteerimine, õuetegevused, mängukolmapäevakud, pesakastid jmt), 
kliimamuutused (keeruline lastele mõista), energia (jätame edaspidiseks), vesi (kraanivesi, 
Emajõgi).  Kuna õueala teema on lasteaia üldises tegevuskavas sees ja haakub ka teiste 
töögruppidega, otsustatakse selle kasuks. Elurikkuse ja looduse teemaga soovivad kõik liikmed 
jätkata, kuna mõiste ja selle sisu pole veel kinnistunud, lisaks haakub see õuealal elurikkuse 
laiendamisega. Tervist edendava lasteaiana valime kindlalsti üheks teemaks tervis ja heaolu, et 
seda siis tervise ja väärtuste töögrupiga ühiselt käsitleda. 
Otsus: Luunja Lasteaed Midrimaa 2019/2020 õppeaasta teemad on: 

1.       Elurikkus ja loodus 
2.       Tervis ja heaolu 
3.       Kooliõu/ lasteaia õueala 

2. Kõik töögrupi liikmed pakuvad ideid, millega peaks sel õppeaastal tegeutsema. 
- Kas õppekavas on teema piisavalt  kajastatud? Kas kaasaegsed keskkonnaprobleemid on 
leitavad, et neid käsitleda (õpetaja järgib tegevuste planeerimisel-läbiviimisel ju õppekava)? 
- väljastpoolt tuleva info kogumine, jagamine. Valikute tegemine, paindlikkus, koostöö; 
- ülemajalised üritused lastele, peredele, töötajatele;  rühmade projektid; 
- nähtavus majas; keskkond õpetab – näide:  Kasti-Kati kätepesuplakatid. Vanem näeb ja saab 
kodus ka rääkida; 
- noored maailmas – keskkonnaaktivistid; 
- tabel vanematele – kodused harjumused; 
- keskkonnaülevaatus lastele, peredele, töötajatele; 
-rohelise lipu taotlemine – perede ja täiskasvanute käitumisharjumuste õpetamine; 
Otsus: 4. oktoobriks kirja panna, täiendada ideekaarti; 
Protokollija: Lia Raat 
 
 
 


