
Pedagoogilise nõukogu koosolek 

Aeg: 13.10.2020 kell 13.45 – 15.00 

Koht: Luunja Lasteaed Midrimaa 

Koosoleku juhataja: Uuve Jakimainen 

Päevakord: 

1. Ülevaade koolitustest ja metoodilistest vahenditest; 

2. Covid 19 seonduvalt laste vastuvõtt; 

3. Ringide töö. 

 

1. Logopeed Kristel Lempu annab ülevaate ja tutvustab A. Tomsoni poolt koostatud materjali 

„Häälikuline teadlikkus“, mis sisaldab kuulamist soodustavaid harjutusi, riimimis-, sõna-

lause-, liitsõna-  ja silbitamisharjutusi 3-7a lastele.  

Õpetaja Tiina Pern tutvustab põhjalikult Rohelise kooli praktilist elurikkuse-teemalist seminari Uudo 

Timmi juhtimisel.  

 Tänapäevane läänelik elustiil on ületarbimine ja võlgu elamine järgmiste põlvkondade arvelt. 

 Peamised väljakutsed - kliimamuutused, liikide kadu, loodusressursside mõõdutundetu 

kasutamine. 

 Loodusvaatluste andmebaasid, rajakaamerad ja nutirakendused; 

 Võõrliigid, uued liigid, kodumaised liigid; 

Õppejuht Lia Raat tutvustab õppematerjali „Amanda ja maailm“ , „Afganistani lapsed“ ja „Peipsi 

järve mängu“.  

 Materjal „Amanda ja maailm“ on koostatud 5–7 aastastele lastele ning sisaldab 10 

maailmahariduse teemat (keskkond ja kliimamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, 

haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne ja inimõigused).  

Juhendmaterjalis on 10 maailmaharidusliku sisuga lastejuttu koos illustratsioonidega ning 

õpetajaraamat tegevusjuhistega.  Komplekti juurde kuuluvad veel ka erivajadustega 

inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest mänguelevant ja lastelaul „Amanda laul” 

(kuulame), multifilm “Amanda ja kõige tähtsam sõna”. 

 Fotomapp “Külla Afganistani lastele” koosneb 12 A3-formaadis plakatist. Igal 

fotoplakatil on arutelu soodustavad küsimused loo analüüsimiseks ning edasiarenduseks. 

Töötada saab piltide, ning aruteluküsimustega koos ja eraldi. Mapiga on kaasas juhis. 

 Kuna meie lasteaia lapsed osalesid lapsevanem Elo Hermanni juhendamisel mängu 

katsetamise pilootgrupis, siis saime mängud majja kingitusena. Mängu eesmärk on 

tutvuda Peipsimaal kasvavate taimede, seal toimetavate loomade ja lindude ning järves 

elavate kaladega, kelle kirjeldused on kaasas raamatukeses. Mängus saab teada erinevate 

ohtude ja reostusallikate kohta, mis mõjutavad järve tervist. Mäng põhineb koostööl ja 

arendab lisaks ka muude valdkondade teadmisi ja oskusi (matemaatika, keel ja kõne).  

2. Laste vastuvõtt ja kojusaatmine seoses Covid-19 piisangutega: MTR, MKU, MLI, MHO ja MHI 

laste vastuvõtt hommikul ja üleandmine õhtul toimub õuealal 8jätkub eelnev kokkulepe). 

Selle aluseks sai tõdemus, et enamikule lastele meeldib väga õues olla ning seda isegi 

vihmasel päeval.  MM ja MKi lapsi võetakse vastu lasteaia välisuksel. Vanemad helistavad 

rühma ja petaja tuleb neile välisuksele vastu. Nii alustatakse alates 14. 10.20.  

3. Ringid jätkavad oma tööd õues (jalgpall ja palliring) kuni oktoobri lõpuni. Siis tuleb lähtuvalt 

olukorrast uus otsus.  

 

Protokollis: Lia Raat 

 

 

https://maailmakool.ee/wp-content/uploads/2016/08/juhis5.pdf

