
Keskkonna töörühma koosolek 25.01.2022
Veebis
Kohal: Triin Lauk, Marie Ivanova, Jana Šmatov, Uuve Jakimainen, Lia Raat, Tiina Pern, Lea Muuli,
Ursula Tohver, Ksenja Helm

Algus 13.45
Lõpp: 14.45

Päevakord:
• Loodusnädalate ajakava
• 112 lumest
• Laste nõukogu
• Tähtpäevad lasteaias
• Jooksvad küsimused

1. Lia: arutleme, millal on meie loodusnädalad kevadel, suvel. Siis on parem oma tööd planeerida.
OTSUS: 21.- 25. märts on kevadine tervise- ja loodusnädal
               23.-31.mai Suveootuse tervise-ja loodusnädal.
Suveootuse nädal lõppeb Suvealguse peoga. Kooliminejate pidu on 26. või 27.mail.

2. Lia. On taas hädaabi numbri 112 tegemine lumele. Kas teeme, kas teeme ühiselt, kas teeb iga 
rühm omaette?
Lea: Mis on eesmärk? On selleks – iga laps saab osaleda?
Arutelu tulemusena – iga rühm osaleb omaette. Enne muidugi ka info – miks just see number. Lia 
saadab lingid, mis toetavad ja annavad info – kuhu tehtud foto saata. 

3. Laste nõukogu.
Lia: laste nõukogu on probleemi lahendamine.
Triin: teemaks võiks olla aasta kala -  ahven. Kalad meeldivad lastele.
Arutelu. Erinevad võimalused teema käsitlemiseks, mängud, küsimused. 
Uuve: see on võimalus lastel vastata erinevatele küsimustele. Statistika kogumine: miks meeldib, 
kus nähtud, kalamehed jms. Siit saabki teadmisi, kuidas teemaga edasi minna. 

4. Lia: Rohelistes tegevustes on rida tähtpäevi. Otsustame, milliseid me lasteaias tähistame. 
Eelmisel aastal oli Maa päev lasteaia õuealal.
Arutelu. Tähistame sel aastal Vee päeva. Uurime loodusmajast – mis on eesmärk. On ka 
ettepanekuid:
Jana: päev ilma veeta
Lea: me ei raiska vett

5. Lia: jäätmete ja prügi teema. Sügisel oli teemaks – õues prügikastid. Nüüd on need olemas. 
Arutelu – suur prügi viia kohe suurde prügikasti.

Triin: talvine aialinnu vaatlus. Igal rühmal oma lindude toitmise koht. Linnutoidu valmistamine. 
Arutelu: toidunädalal E. Õigemeel ja teemad veidi teised. 
Kuidas on võimalik oma projekti mahutada lindude teemat? 
OTSUS: linnutoit ei pea olema lähima nädala teema. Üle-eestiline linnuloendus: saame vanemaid 
ka teavitada, kuid kahjuks on seni kodudepoolne osavõtt leige. Huvilised teevad seda oma rühmas. 
Ka FB-sse foto lindude toitmisest.

Rulood – ette või jäävad ka ööks üles. Nii saab kaotada soojuskadu. Ei ole Pajula tänava probleem. 
Küll saavad seda teadmist kasutada  Luunja ja Kavastu.



Valgus: teemaga tegelevad Kaja ja Uuve. 
Taimede teema – kasvatamine ja uurimine õuealal – jääbe kevadesse.

Kasti-Kati – millist teemat võiks tutvustada. Lea: Kvartalis on kauplus kus saab osta kaupa ilma 
pakendita. 
Selgub, et kaupluse nimi on Ilma Pood. Kindlasti saaks teema kasutamine põnevam kui kasutada 
videot ja võrrelda – kui palju pakendites sama kaupa on tavalises kaupluses. 

Lia: 2 poolaastal saatke oma tegevustest vähemalt üks sõnum ja fotod FB-sse. Siis anda ka 
lasteaiale teada, alati kahjuks ei märka. 

Uuve: lapsevanemad soovivad roheringlust, kasutatud lasteriided, seljakotid, mänguasjad, mööbel 
kelgud jms. Annan edasi – kannan edasi. 
Rääkis ka vallas. Tuttav kogemus – tekib „kaltsumägi”
Arutelu: 
Anname ja kanname edasi – leitakse vanemad, kes asju ajavad.
Ühine interneti keskkond:
Õpetajad märkavad, vanem ei julge/ei söanda/pole võimalust rühma tuua/viia  kantud esemeid. 
Ei ole mõtet koguda lihtsalt kasutuid riidekuhilaid.

Vanemate ümarlaud: kas on vajadus, mis teemad/mured seoses kasutatud esemetega, küsimused, 
arusamatused. 

Lasteaed saab olla VAHENDAJA. Märkame, toimetame, anname koti edasi.
Laste nimed riietele. Igas rühmas koguneb laste asju, mis ei leiagi omanikku.

Jana: vestluses Kajaga selgus, et lasteaed hoiab aed-ja puuvilju pool tundi külmas vees. Saab 
kindlasti puhtaks. Kui lisada soodat viib ka pestitsiidid välja.  On see teaduspõhine? See on küsimus
toitlustusnõustajale ning võimalik teema Vee päevaks.

Protokollija Tiina Pern


