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KOOSOLEKU TEEMAD: 
1.Küsitlusest. Vanemad vastavad mõnes rühmas kehvalt. Otsustame pikendada küsitluse aega 
oktoobri lõpuni, so 31.oktoobrini. On 
mõistlik, kui igas rühmas on ka õpetajate arvamus küsitava kohta. 
2. Turvalisuse tegevuskava: kõik mis on roheline, see on keskkonnarühma planeerida. Tegevused 
plaani 10.novembriks, 2019 
Vesi – vee kokkuhoid. Ei hakka uusi kraane jms panema enne, kui maja renoveeritakse. Seni 
kasutame sõna jõudu ja isiklikku eeskuju. 
Parkla – turvaline käitumine, lapsed õpetavad vanemaid. Uue parkla võimalused, milline see 
peaks olem, koht jm on küsimused, mida 
saab küll arutada. 
Õueala – vihmavee kogumine ( talvel mõttetöö - anumate varumine, vihmaveetorud, koht kuhu 
suuname, mõte/teadmine, mille anname 
lastele) 
3. Majandusjuhataja Ester räägib – andmed, mida vajame ressursikulu mõõtmiseks. Arutelu – 
talv ja suvi on elektri kasutamise poolest 
erinevad. Kui me jätame osa valgusteid pimedaks siis – lasteaias on nõutud kindel valgustus. 
Milleks siis üldse toimus lampide 
vahetus? 
Meil on erinevad harjumused ja taustad – kes ei kustuta valgust, sest lamp ja lüliti kuluvad, pirn 
puruneb. Lapsed ei armasta hämaraid 
ruume – ei saa isegi tualetti minna. Samas – valgustatud ruumist ei saa vanemale lehvitada 
pimedal ajal – õpetaja kustutab lambi, teine 
laps kõrval ei saa mängida. 
Pikem arutelu – kas me eemaldame elektriliste vahendite juhtmed seinast. Eeskirjad näevad ette, 
et nõudepesumasin peab olema 
elektrivõrgust eemaldatud. Kõik õp abid on selle kohta allkirja andnud. 
Teema, mis vajab uut läbiarutamist, kokkulepete sõlmimist. Küsimus: Miks peaks juhtme seinast 
välja võtma, masin ju seisab. Kodus on 
pesumasina juhe kogu aeg seinas. Lasteaia vana juhtmete süsteem ja maandus on võib-olla selle 
põhjuseks? 
Me saame võrrelda nädala vee- ja elektrikulu näite – harjumuste muutumine muudab ka näite. 
Paberikulu – teadvustame endale, et kasutame paberi mõlemad pooled, info kuidas säästlikumalt 
printida, meelespea – kuidas säästa 
paberit, lasteaed tellis vähem printeripaberit, lastega rohkem kompleksseid töid kunstis, 
korduvkasutus. 
Kokkuhoid – lasteaia serviisid kulunud, külalisi käib palju. 



Lialt ettepanek: teeme nagu Terevisioonis, et kodudes on seismas kasutamata serviis. 
Alustass+tass – nii võiks tuua lasteaeda. 
Jääb jõulukuu tervisenädala teemaks või 5.novembriks lasteaiale „uus serviis“ kingituseks. 
3. Laste töörühm. Arutelu – kes on laste töörühmas, mida nad arutavad jms. Jõuame 
kokkuleppele, et suuremate lastega rühmadest igast 
2 last, võimalusel teeb valiku rühm. Esimene kokkusaamine 11.novembril, kell 9.15. Teeme 
piduliku, tähtsa. Arutame lastega küsitluse 
tulemusi ja küsime nende arvamust, mis aitaks turvalisemaks teha meie koduteed, jalgrattasõitu 
jms. Küsime ka arvamust – mida lapsed 
teeksid, et keskkond oleks parem. Mida lapsed sooviks muuta, kuidas. Oma arvamuse lapsed 
joonistavad. Kui need on suunavad sildid, 
kasutame ära teavitustes. 
4. Arutelu. LUUNJA LASETEAED MIDRIMAA keskkonna alase tegevuse e ROHELISE 
KOOLI põhimõte: 
Tegutseme parema keskkonna hüvanguks! Monika sõnastas kõige paremini: 
VÄIKSEM JALAJÄLG 
Täiskasvanud on minule eeskujuks, nende teadlikus ja oskused aitavad meil loodust hoida ja 
armastada. 
4. Blogi. Lia jälgib projektide teemasid ja palub rühmalt lühikest lugu ja fotosid. Samuti vaatab 
ta, et ikka kõik rühmad saaks pildile. 
Prügikastid – oleks meil vaja erinevate materjalide jaoks erinevaid kaste? Teeme me jäätmetekke 
vähendamise nädala kui eelmisel 
aastal. 
Novembri eelviimane nädal, 16.-24 .november on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke 
vähendamise nädalaks (European Week for 
Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse 
säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on 
teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Ettevõtmises on oodatud osalema 
erinevad organisatsioonid, haridusasutused, 
ettevõtted, eraisikud ning ametiasutused üle Euroopa. 
Tiina kirjutas Rohelise Kooli kordinaatorile Eeva Vadile Tartu Loodusmajja, et täpsustada, 
millised on selle aasta peateemad. 
Protokollija Tinna Pern 


