
+Keskkonna töörühma koosolek 11. veebruaril 2021 

Kohal: Katrin Metslang, Monika Metsoja, Ester Pill, Jana Smatov, Tiina Pern, Triin Lauk 

Koosolek lasteaia õues, kell 11.00-11.30 

 

Arutasime 23. veebruari väljasõitu „Ring ümber Luunja valla” 

 

Uurisime  valla kaardilt marsruuti ning pidasime nõu, milline see ring võiks olla. (ilma peatusteta  

sõidab selle ringi ära 35 minutiga) 

Variandid: 

• Luunjast  Kavastusse - Luunjasse 

• Luunja – Pilka-Sepa- Kavastu-Luunja 

• Luunja – Kavastu - Sepa -Pilka- Luunja 

Otsustasime viimase variandi kasuks, siis on lapsed  näinud, kohtunud, teed joonud, liikunud ning 

lasteaeda tagasi  jõudes saavad kohe tuppa. 

 

Oma teekonnal Kavastusse näeme mitut Luunja valla küla – Sirgu, Sava. 

Jaan Jaago mälestuskivi – maailmakuulus vabamaadleja meie oma vallast. 

Laste kodusid, õp Jana kodu. Kaunid vaated Emajõele. 

 

Esimene peatus rändrahnu juures: Kavastu Suurkivi.(See on koduõues ja me peaks  küsima 

Kavastu lasteaiast – on üldse võimalik sinna juurde minna, et tunda kivi suurust) 

 

Teine peatus: Kavastusse jõudes jätaks bussi Kavastu lasteaia juurde ja teeme tutvust Luunja 

lasteaia 8 rühmaga. 

Õues. Kingituseks otsustasime kaasa võtta jäälaterna. Iga rühm teeb ja siis otsustame, millise kaasa 

viime. 

 

Kavastu  lasteaia juurest jalutuskäik Emajõe äärde parve vaatama, vana meiereihoone, 

teerada viib Kavastu parki ning seal on paviljon, milles Luunja MNS pakub lihapirukaid ja 

teed. 

Buss on seni pargi juurde pargitud. Tagasi bussis vaatame Luunja valla suurima ettevõtte Palmako 

hooneid (võimalusel sõita veidi Emajõe-Suursoo poole. Siis näeb õiget ettevõtte suurust) 

 

Tagasiteel on veel üks suur kivi. Kohtukivi. 

 

Sõidame mööda küladest Poksi, Sepa, Pilka, Savikoja ja näeme laste kodusid. 

 

Küsimused, mis tekkisid: 

• mitu bussi tellida, mitu reisi teha? See oleneb ju laste arvust.  Korraldame rühmades 

järgmisel nädalal  küsitluse – kes on lasteaias 23.veebruaril? 

• Bussi ehiks  lipuvärvides õhupallidega 

• Ei soovi lipuvärvides riietuses lapsi. Teeme ettepaneku, et sel päeval võiks lapsed olla toas 

pidulikult riides, pealegi on ka pidulik lõunasöök. 

• Lasteaia lipuväljaku kaunistame jäälaternatega. Meil on kasutada piimapakid keldrist ja 

ämbrid. Oskused laternate tegemiseks aina täienevad. 

 

Protokollija :  Tiina Pern 

 


