
 TARGA TARBIMISE TÖÖGRUPI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.4 
Luunja Lasteaed Midrimaa                                                                                  13.03.2019 

Koosoleku toimumise aeg 13.03.2019  

kell 11.00- 11.45                                                                                                                                

Juhataja: Lia Raat 

Protokollija: Merje Konstantinova 

Osalejad: Merje Konstantinova, Marie Ivanova, Monika Metsoja, Lia Raat, Marika Rohelpuu, 
Evelin Leppik, Imbi Veider 

 

Päevakord: 

      1. Kasti-Kati tegevused lastega. 

      2. Stendid ja eluslooduse kaardistamine. 

      1. Arutleti (Evelin,Marie) , et prügi ja jäätmete teemal on toimunud mitmed erinevad 
tegevused. Kevadperioodil peaks tegelema elurikkuse ja toidu teemaga. Tegevused peaksid 
lisanduma rühmade projektidesse, tegeuse saaks algatada Kasti-Kati, kes toob mõtte ja vahendid 
rühmadesse. 

 Ettepanek uurida toidu puhtust säilitusainetest ja teha ise süüa. Eesmärgiks propageerida 
Eestimaise toidu kasutamist. 

Otsus: Kasti -Kati toob rühmadesse toiduained ja lapsed teevad katsed õunamahla ja õuntega.      
      Lia ostab välismaised õunad ja Monika toob oma aia õunad. Lapsed jälgivad rühmas, millal 
ja mis muutused õuntega toimuvad.  Lia ostab poest kõrremahlad. Kodust tuuakse kodused 
õunamahlad (võimalus tuua Monikal ja Imbil). Maitstakse ja võrreldakse mahla värvi ja maitset, 
lõhna ning jälgitakse säilivust rühmas. Räägime lastele kodumaiste toodete tähtsusest. 
Tutvustada lastele, mis on toitude sees. 

Arutleme kuidas lapsed oleksid nõus erinevaid tervislikke toite maitsma. Rühmades võiks koos 
lastega valmistada salatit või küpsetada leiba. Iga rühm valib toiduaine, mida lapsed süüa ei 
armasta. Õpetajad otsustavad, millist toitu selle toiduainega teha saaks, kuidas toiduaine 
kasulikke omadusi lasteni viia (jutud, salmid, kohvik jne). Estrile anda info, mis päeval rühm 
antud toiduaineid vajab, et koos lastega endale toitu valmistada.  Rühmaõpetajad lisavad 
tegevused oma järgmisesse projekti. 

Kasti-Kati räägib rühmades paberi kokkuhoiust ja mõistlikust targast kasutamisest: kahele poole 
joonistamisest, paberiliikidest ja aluspaberi suuruse ning kuju erinevatest kasutamisvõimalustest, 
(ei pea olema A4!). Kunsti saaks teha ka õues!.  

      2.Stendid ja eluslooduse kaardistamine. 



Lia: Elurikkuse teemaga ja taimejahiga seonduvalt kaardistasime lasteaia taimestiku õueala 
plaanil Beeboti mänguna. Ülejäänud eluslooduse kaardistamiseks võiks mõelda mõne mängulise 
tegevuse.  Kõige lihtsam on  stendile panna putukate, lindude pilte, mida meie õuealal näeme. 
Monika soovitab, et iga laps toob ise pildi. Evelin pakub välja, et teeme stendile ristsõna 
piltidega. Lapsed lisavad sinna isetehtud pildid. Ristsõna jaoks pakuti välja kärbes, sääsk, 
liblikas, kuldnokk, ämblik jne. Lia: säästlikkuse mõttes ei prindi laste fotosid välja, need jäävad 
nähtu tõestuseks ja liigi väljaselgitamiseks. 

Otsus: Stendile tehakse ristsõna mänguna. Marie ja Evelin teevad ristsõnadele ruudustiku. Lia 
otsib internetist fotod, trükib nimetused ja numbrid. Ristsõna läheb mänguna üles loodusnädalal. 
Mängu käiku veel täpsustatakse ja antakse kõikidele teada koos looduse- ja tervisenädala infoga. 

 

Koosoleku juhataja: Lia Raat                                                  Protokollija: Merje Konstantinova 

 


