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Koosoleku toimumise aeg 19.12.2018 kell 13.30 – 14.45 
Juhataja: Lia Raat 
Protokollija:  Marie Ivanova 
Osalejad: Marie Ivanova, Monika Metsoja, Lia Raat, Marika Rohelpuu, Ursula Tohver, Helena 
Jaansalu, Pille Viljak, Tiina Pern, Kristi Kull 
Puudusid: Hellika Sibul, Imbi Veider, (lapsevanem Elo Hermannile info meilis) 
                        
Päevakord: 

1.      Midrimaa talvise looduse- ja tervisenädala tegevuste planeerimine 
2.      Lastevanemate ja laste kaasamine keskkonna ülevaatusesse 

 
1.      L. Raat teatab, et loodusnädala teema tuleb sel korral Rohelise kooli tegemistest, märksõnadeks 

keskkonna ülevaatus, säästlikkus, taaskasutus ja elurikkus. Kuna töötajate seas on keskkonna 
ülevaatus läbi viidud, siis toimub arutelu, kuidas kaasata vanemaid ja lapsi. Otsustatakse, et 
juhtkond valib kriteeriumite hulgast välja need, mis puudutavad lapsevanemaid, tabelid lähevad 
rühmadesse seintele ja iga pere avaldab arvamust ja kirjutab ka parendusettepaneku. Lastest 
moodustatakse grupid ja need liiguvad kogu loodusnädala vältel lasteaia hoones ja õuealal, 
eesmärk, et laps õpiks märkama, jälgima ja arutlema. Lastele jõukohased  kriteeriumid valib 
õppejuht ja märkimiseks tulevad kleepsud sobivasse lahtrisse. Õppejuht toob tabelid 
loodusnädala alguses rühmadesse. 

 
2.      Säästlikkuse valdkonnas otsustatakse tegelema hakata vee probleemiga, kuna 

majandusjuhatajalt on tulnud tähelepanekuid vee tarbetust kulutamisest. Toimub arutelu, millised 
oleksid võimalused vett otstarbekamalt kasutada: käte seebitamise ajal kraan kinni, ei lase 
niisama joosta. Otsustatakse teha katse paaristööna. Üks laps laseb veel joosta, teine sulgeb 
kraani. Kraanikaussidel on korgid ees, pärast mõõdetakse ja võrreldakse kulutatud veekoguseid. 
Maj. Juhataja toob rühmadesse korgid. Ühtlasi alustab ta päevade kaupa vee mõõtmist, et pärast 
võrrelda. Õpetaja abide koosolekul otsustatakse rääkida nõude eelpesu vajalikkusest enne 
nõudepesumasinasse panekut. Õppejuht otsib filmikesi lastele, kus käsitletakse veepuuduse 
probleemi maailmas. 

 
3.      Kilekoti teemaga jätkame uuel tasandil. Ka meedias on teema aktuaalne, et tasuta kilekotid 

kaovad. Korraldame riidest poekottide näituse ja kutsume üles neid kasutama. Lia ja Pille 
panevad näituse saali üles, õpetajad kinnitavad sildid kottidele. Jagame vanematele ka infot kile 
kahjulikkusest. 

4.      Taaskasutustemaatika jätkub vanade toolide renoveerimisega. Keldris seisavad vanad toolid. 
Äkki keegi tahab endale? Võiks ju kaunistada!. Pakume peredele. Liikumsiõpetaja tõstab toolid 
valmis ja loeb üle, mitu toolli iga rühm saab. 

 
5.      Elurikkuse teemaks võiks olla talvised aialinnud. Kas kutsume suurematele lastele ka 

õppeprogrammi? Õpetajad soovisid ja õppejuht teeb kokkulepped. Väiksematega räägivad 



õpetajad ise, iga rühm meisterdab ka söögimaju ja teeb linnusööki. Söögimajad riputatakse kas 
rõdudele, aknalauale või õuealale ja jätkatakse terve talv söötmist. Võimalusel koostöö isadega, 
kes tuleksid rühma puust maju meisterdama. Tuleb ka aialindude loendamine, jagame peredele 
info.  

 
L     Lasteaia maketiga tegelevad Midimõmmide lapsed. Seda võiks kaasajastada ja siduda 

robootikaga, et ka pärast teistes rühmades kasutada saaks. 
 
 
 
Koosoleku juhataja                                                                                      Koosoleku protokollija 
Lia Raat                                                                                                       Marie Ivanova 
 


