
TARGA TARBIMISE TÖÖGRUPI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 
 
Luunja Lasteaed Midrimaa                                                                                         18.10.2018 
 
Koosoleku toimumise aeg 18.10.2018 kell 13.45 – 15.00 
Juhataja: Lia Raat 
Protokollija:  Merje Konstantinova 
Osalejad: Merje Konstantinova, Marie Ivanova, Hellika Sibul, Imbi Veider, Monika Metsoja, Lia 
Raat 
Puudus: Marika Rohelpuu 
                        
Päevakord: 

1.      Töögrupi juhi ja protokollija valimine 
2.      Programmi tutvustus 
3.      Töögrupi liikmeskonna laiendamise võimalused 
4.      Esialgse tegevusplaani tutvustamine 
5.      Programmi teemade valimine 

 
1.      Otsus: Rohelise kooli töögruppi „Tark tarbimine“hakkab juhtima lasteaia õppejuht Lia Raat ja 

protokollija on Merje Konstantinova. 
2.      Roheline kool – programmi tutvustus. 

Lasteaia õppejuht Lia Raat annab ülevaate Rohelise kooli programmist, tutvustab selle levikut 
maailmas ja Eestis, strateegia 7 sammu ja programmi 12 teemat ning rohelise lipu 
taotlemisvõimalusi. Tutvume põgusalt kodulehega. 

3.      Töögrupi liikmeskonna laiendamise võimalused 
Lia Raat annab ülevaate, et töögruppi on registreerunud 2 õpetajat, õpetaja assistent, 2 õpetaja 
abi, lisaks juhtkonna esindaja.  Toimub arutelu, kuidas kaasata lapsevanemaid ja lapsi. Võimalus 
on keskkonna ülevaatusel kaasata hoolekogu ja vajadusel veel lisaks lapsevanemaid. Lasteaia 
pedagoogilisele infotunnile on tulemas lapsevanem, kes tegeleb erialaliselt 
keskkonnamängudega (loovlood.com). Õppejuht teeb talle ettepaneku osaleda töögrupi töös ja 
annab tulemustest teada. Lapsi saaks kaasata nii keskkkonna hindamisse kui ka tegevuste 
planeerimisse ja läbiviimisse läbi rühmade projektide. 
Otsus: teha ettepanek ja kaasata programmi töögruppi Midrilindude rühma lapsevanem Elo 
Hermann, kes osaleks ka koosolekutel. 

4.      Esialgse tegevusplaani tutvustamine 
Lia Raat tutvustab võimalikku ajalist ja sisulist tegevusplaani. Toimub arutelu, kas see oleks 
reaalne sel õppeaastal, kui programmiga liitumine toimus pärast lasteaia tegevuskava 
vastuvõtmist. Lia Raat uurib S. Aherilt, kas näidiseks toodud ajakava võiks aluseks võtta: 
Keskkonna ülevaatus toimuks novembris ja detsembris; 
Keskkonna tegveuskava on valmis detsembris- veebruaris; 
Teemade ja keskkonnategevuste sidumine õppekavaga alates oktoobrist-novembrist; 
Kogukonna ja üldsuse teavitamine ja kaasamine alates oktoobrist; 
Tegevuste tulemuslikkuse hindamine alates veebruarist-märtsist; 
Lasteaia keskkonna põhimõtete väljatöötamine ja järgimine november – märts. 
Töögrupi liikmed viivad end teemaga kurssi ja järgmisel koosolekul kinnitatakse konkreetne 
ajakava. 



 
5.      Programmi teemade valimine 

Töögrupp vaatab üle kõik valdkonnad ja toimub arutelu, millised neist sel aastal prioriteetseteks 
valida. Lähtume lasteaias hetkel käsitlusel olevatest tegevuskava-põhistest teemadest ja 
tegevustest. Lia Raat teavitab ka soovituslikest teemadest. 
Otsus: 2018-2019 õppeaastal valib lasteaed põhjalikumaks käsitlemiseks alljärgnevad teemad: 

1.      Elurikkus ja loodus: toetuseks on programm „Suur taimejaht“,milles osaleme 
2.      Prügi ja jäätmed 
3.      Toit 

 
 
 Koosoleku juhataja                                                                                      Koosoleku protokollija 
Lia Raat                                                                                                       Merje Konstantinova 


