
Midrimaa  tegevused  2021/2022 õppeaastal 

 

Keskkonna töögrupp tegeleb teemadega prügi, jäätmed, elurikkus ja loodus. Füüsilise ja vaimse tervise töögrupid tegelevad teemadega 
tervis ja heaolu ning toit.  

VÄRVID: vanematega tegevus; töötajatega tegevus; lastega tegevus 

TÖÖGRUPID 

FÜÜSILINE TERVIS JA TOIT -  Pille, Kaja, Emma, Kulla-Karin, Annika, Triin I., Merje, Imbi Ve., Liili/Karolin 

MIDRIDE VAIMNE TERVIS - Uuve, Marika, Piia, Raili, Ursula, Elsa, Maris, Imbi Vi., Evely, Kristel, Katrin 

LOODUS JA KESKKONNAHOID NING –TEADLIKKUS - Triin L., Lia, Ksenija, Tiina, Marie, Heili, Jana, Monika, Annely, Lea 

Kavastu võrgustik - Kristi, Õnne, Ave, Ly, Katrin, Tiia 

RÜHMAD: MJÄ – Midrijänkud; MLI – Midrilinnud; MM – Midrimõmmid; MKI - Midrikiisud; MHO - Midrihobud; MHI - Midrihiired; MTR  - 
Midritriinud; MKU – Midrikutsud. 

 
Roheline tegevuskava on saanud sisendi Luunja Lasteaed Midrimaa arengukavast 2020-2022 ja Luunja lasteaed Midrimaa 2021/22 
õppeaasta tegevuskavast.  
Väljavõte: 
                                                                              

Aasta teema: Lasteaed on avatud väikestele ja suurtele “avastajatele” (st  igapäevast avatust, põnevaid päevi ja uut keskkonda)                      
        

 

1.valdkond: Õppekasvatustöö areng 
 

2021-22 eesmärk Mõõdik 



Lapse päev on päikseline ja arengut toetav 

 

- Lapse arendamine ja arengukeskkonna loomine toimub analüüsi 

alusel. 
 

- Lapse päeva on oskuslikult lõimitud lasteaia väärtused, roheline  

mõttelaad ja eestlus,  21. sajandi oskused 
 

lapsel on rühmas põnev, tema motivatsiooni ja huvi toetav tegevuskeskkond, mis on teadlikult kujundatud 

õppekava järgivaks ja lapse arengut toetavaks (analüüs projektide lõpus)  

laps on osaline oma päeva/projekti planeerimisel õppides arutlema, tundma põhjus-tagajärg seoseid ja 

vastutama (sj lapse/laste tagasiside)  (ideekaardid rühmades, lapse tagasiside Eliisis)  

projekti plaanides on eristatud terviseteema, keskkonnateadlikkuse ja väärtuskasvatuse tegevused ja analüüsis 

hinnatud nende tegevuste tõhusust (pr plaanid Eliisis)  

 

2. valdkond: Juhtimine    
 

2021-22 eesmärk Mõõdik 

- Õpetaja juhib iseenda tegevust kokku lepitud prioriteetidest lähtuvalt (uus õpikäsitlus, 

kutseoskused, teaduspõhisus). 
 

- Personal tegutseb ühisel mõtteviisil: vaimsus, koostöö ja paindlikkus, roheline 

mõttelaad, tervena elamine, eestlus, 21.sajandi oskused. 
 

- Lasteaed tegutseb kooskõlas Luunja valla haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava 

põhimõtetega.  

meeskonnad, töögrupid tegutsevad la eesmärgidest, kokkulepetest lähtuvalt ja autonoomselt 

(juhtkonna toetusel) (tegevuskava) 

edasine visioneerimine koostöös vallaga (valmiv arengukava)  

 

3. valdkond: Huvigrupid 
 

2021-22 eesmärk Mõõdik 

  

Uues majas meie omanäolisuse säilitamine  

 

- Lasteaed on avatud (vanemad on lasteaiaga dialoogis, toimuvad nõustamised/ 

koolitused/mõttetalgud- vanemad osalevad lapse igapäevaelus). 
 

- Toimub tihe koostöö valla asutustega/ettevõtetega. 

vanemate koguga (HO) on dialoog vanemaid huvitavatel teemadel, kaasatus vabatahtlik ( siiani, 

meie arvates) (toimunud tegevused) 

uues asukohas on lastel arengu toetamiseks “uued partnerid- uued tulijad” (toimunud 

tegevused)  

4. valdkond: Ressurssid 

2021-22 eesmärk Mõõdik 

- Õueruum on võimaluste piires eesmärgipäraselt kasutusel 
- 9-rühmalise lasteaia renoveerimise protsess on realiseerunud (arvestades laste arengu ja 

valla ruumide kasutamise vajadusi ning energiasäästlikkuse põhimõtteid). 
vaatlused, tagasiside % 



 protsess on arengus- oleme ideestanud lasteaia vajadusi (renoveerimisprojekt on valmis) 

 

Tegevuskava täitmise põhimõte: Lasteaias on üks suur tegevuste kava. Lasteaia väärtused (terve, hooliv, rõõmsameelne ja suhtlev, avastus- ja 

õpihimuline) kattuvad Rohelise kooli teemadega (tervis ja heaolu; toit; elurikkus ja loodus; prügi ja jäätmed). Lasteaial on olemas üldine 

tegevuskava, töögruppidel  olemas eesmärgid ja ümarlaudade aruteludes planeeritakse suuremad tegevused (pannakse tabelisse kirja), aja 

jooksul need täpsustuvad ja lisatakse jooksvalt muid teemadega seotud tegevusi (k.a rühmade toimetused). Õppeaasta lõpus  - tegevuskava 

analüüs. 

VÄLJAKUTSE  SEL ÕPPEAASTAL: 
 

Füüsilise tervise töögrupp 
1. Kaasarääkimine menüü muutmiseks/ Mittemaitsvate aedviljadega harjumine/ Tervislik toit peab hea välja nägema 3 
2. Liiga palju tekib toidujäätmeid/Taimse toidu kasutamine (R. Õigemeel)/ Söögi ülejääk/Toitu jääb palju üle  – MIKS? Pargirühmal kõva 

leib /Kuhu panna toidujäätmeid (Pargir), hetkel viib H. Kiik ära 7 
3. Rühmades on tervislikkuse mõiste erinev (meie kui tervist edendav lasteaed kokkulepped 
4. Vaimu virgutamine- olen murelik, ärev /Enesejuhtimine- trenni, kõndima / olen terve! SOS olukordades vastava inimese olemas 

olemine (oktoobris 19 töökatkestust) 
5. Lastel puuduvad lauakombed /Kaasame rühma korrapidajaid laua katmisel/ Laps teeb seda, millega ta ise hakkama saab 4 
6. Õuesõpet rohkem/ Õue kk rikastamine (kokkulepped, sj ka koristamine) Hetkel puudub liikumine (leida alternatiive)/ Kuhu minna 

lastega (rohepinda vähe) 
7. Hoiame töötajate ohutust 
8. Koolitused 

 
Vaimse tervise töögrupp  

1. Sotsiaalsed oskused: 
Töövahendid olemas erinevatel valdkondadel, sotsiaalsetel oskustel vähe või kasutus vähene või need pole õpetajal “käe sees” ja pole 
nii tuttavad (meie endi väärtusraamat pole kasutusel) / Kiusamisest vabaks programmi kasutamine juhul, kui miskit rühmas juhtub/ 
Õppekavast peame kinni, aga sots oskuste õppimine peaks olema parem /Sotsiaalsete oskuste õppimiseks õppeprogrammide 
(kokkulepete) järjepidevus/ Sots oskuste eelõpetus- provotseerida probleem/ 

2. Uus laps- ühene käitumisjuhis (erinevad kokkulepped rühmas/majas) 
3. Kõik rühmad ei peaks tegema asju ühtemoodi 
4. Rohkem ühisüritusi ühistunde hoidmiseks (ülelasteaialine mängupäev) /Rohkem koosolemise üritusi /Teatrikülastus vm 1x kvartalis 



5. Julgus oma mõte, idee kolleegile välja öelda- see pole kriitika vaid mitmekesisuse  
6. Julgus/ vabadus /võrdsus st kooseksisteerimise meelespea:  

ebamugavus (teha ise tööalaseid otsuseid/ koosolekul zoomis osaleda /bussisõit tööle-tagasi/ õpetajal üks vaba päev, õpetaja abid….?,/ 
iga rühm tegeleb oma sisulise tööga, mitte teise rühma inimeste töö halvustamisega/ Rühmasisene kommunikatsioon (mis puhul ei 
toimi?)/ kokkulepete erinev tõlgendamine oma meeskonnas/Koostöö mõiste on erinev (mina pluss mina võrdub…..), Ei meeldi 
negatiivsus (kõik on halb, teiste töötajate tegevuste seljataga rääkimine), Õpetajad tahavad ehk ise tunda, et neil on vabadus teha 
valik/otsus/ Hommikused jutustamised õues (minu ettevalmistusaeg rühmas)/ SOS olukordades vastava inimese olemas olemine (Uuve 
täiendus: oktoobris 19 töökatkestust) 

7. Koolitused 
 
Keskkonna töögrupp 

1. Uues majas sorteerimine rühmas/Prügikastid, et saaks sorteerida (oleksid nähtavad töötajatele, lastele) 
2. Prügimajanduse äge kampaania, mis seoks lapsi/töötajaid/peresid /olulised päevad: sooja kampsuni päev, vee kokkuhoid, autota päev, 

vaimse tervise päev- peaks osalema?  
3. Rohkem ühisüritusi ühistunde hoidmiseks (ülelasteaialine mängupäev) 
4. Õuesõpet rohkem/ Õue kk rikastamine (kokkulepped, sj koristamine) Hetkel puudub liikumine (leida alternatiive)/ Kuhu minna lastega 

(rohepinda vähe)  
5. Luua eluskeskkonda rühmaruumi vastavalt projektile/Linnumajad/ Pesakastid 2 
6. Õuekeskkonna laiendamine  - rühmade regulaarsed väljasõidud metsa, looduskeskustesse 
7. mõistlik tarbimine (meie kokkulepped:  
8. Koolitused 

 

Aeg  Sündmus  Teema/töögrupp Tegija 
(korraldaja/ 
osalejad) 

SEPT    

01.09  Uue lasteaiahoone avamine Pajula tee 2 lohkva – lasteaed kolis asenduspinnale 
Artikkel: 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_september_www.pdf/d6b4fa
98-e9dd-4c1b-924a-60b46ccf24d3 
https://midrimaa.luunja.ee/midrimaa-pajula-tee-avapidu/ 

Tervis ja heaolu kõik 

14.09 Lasteaia kriisikomisjoni (juhtkond, tervisejuht) koosolek ja otsus covidi teemal Tervis ja heaolu Juhtkond 

https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_september_www.pdf/d6b4fa98-e9dd-4c1b-924a-60b46ccf24d3
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_september_www.pdf/d6b4fa98-e9dd-4c1b-924a-60b46ccf24d3
https://midrimaa.luunja.ee/midrimaa-pajula-tee-avapidu/


14. 09 – 
15.10 

Projekt „,See-see-seeneke,külla tuli siilike''.  

Seenenäituse külastamine loodusmajas  
15.10 https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=triin%20lauk 

Elurikkus ja loodus MM 

20.09 - 
22.10 

Projekt „Mets“ (puud ja loomad) 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4539104866198792&set=pcb.2700871316875470 

Elurikkus ja loodus MTR 

17.09 Evakuatsiooni õppus (töötajad+ koolitus ja lapsed) Tervis ja heaolu Juhtkond/kõik 

22. 09 Loodusnädala planeerimise ümarlaud  Ideegrupp 

23.09 Töögruppide moodustamine ja  registreerimine  Kõik 

23. 09 Koolitus: tervisliku toidu konverents  Toit Kaja Õis, Uuve 

27.09 
01.10 

SÜGISENE TERVISE- JA LOODUSENÄDAL 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f96
8-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e 
https://midrimaa.luunja.ee/mihkel-uurib-markab-ja-teeb-vigurit-kah/ 

  

27.09 Laste uurimisretk ja siseruumide ning õuekeskkonna ülevaatus 
https://midrimaa.luunja.ee/mihkel-uurib-markab-ja-teeb-vigurit-kah/ 

Tervis ja heaolu Kõik rühmad 

27.10 Aiamaalingud kilele õuelal Elurikkus ja loodus Kõik rühmad 

28.09 Väljasõit tervisepäevale "Õpin õues, tervis põues" Tervis ja heaolu MHI, MHO 

28.09 Elistvere loomapark (peredelt söögiamps loomadele) Elurikkus ja loodus MTR, MKU   

28.09 Näitus "Viguriga Mihkel" (põnevad sügisannid ja -meisterdused) Elurikkus ja loodus 
Toit 

Kõik rühmad 

28.09 AS Postimees Grupp joonistuskonkurss "Mina märkan"                                                     Kõik teemad MHI, MKU, 
MHO 

29.09 Mängupäev õues "Looduse muusika" Elurikkus ja loodus Muusikaõpeta
ja/kõik 
rühmad 

30.09 Toidutegu rühmades "Minu lemmik sügisand"(pere lemmik aed-, puu- või juurvili kaasa) Toit Kõik rühmad 

30.09 Matkapäev "Siin me oleme" Tervis ja heaolu 
Elurikkus ja loodus 
Prügi 

Kõik rühmad 

30.09 Kasti-Katiga arutelu prügi sorteerimisest, lasteaia uue prügimajaga tutvumine Prügi. Jäätmed 6 rühma 

30.09 Koolitus “Meelte kool- toitumishariduse töötuba” Toit Pille Viljak 

https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=triin%20lauk
https://www.facebook.com/photo?fbid=4539104866198792&set=pcb.2700871316875470
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f968-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f968-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e
https://midrimaa.luunja.ee/mihkel-uurib-markab-ja-teeb-vigurit-kah/
https://midrimaa.luunja.ee/mihkel-uurib-markab-ja-teeb-vigurit-kah/


27.09 - 
01.10 

Toidujäätmete koguse mõõtmine rühmades (probleemi teadvustamine, analüüs, 
29.09 rahvusvahelise toidukao päeva raames)  

 

Toit 
Jäätmed 

Majandusjuht/  
Kõik rühmad 

30.09 Lasteaia tunnustuse Tartumaa aasta haridustegu „Väärtusjuttude raamat ja mängud“ tänusündmus 
TÜ-s 
Artikkel: 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f96
8-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e 
https://midrimaa.luunja.ee/midrimaad-tunnustati/ 

Meie väärtused Uuve 
Jakimainen, 
Lia Raat, 
Kristel Lempu 

OKT    

01.10 Rõõmsa reede mängupäev Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus 

kõik 

04.10 – 
12.11 

Projekt „Kes elab pilve sees?“ 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_november_www.pdf/e29f7841-c9ff-
4843-b9d3-5158b642fa36 

Elurikkus ja loodus MJÄ 

04.10.-
12.11. 

Projekt „Vaatan siia, vaatan sinna, kuhu täna võiksin minna?“ Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus.  

MKI 

04.10-
26.11 

Projekt „Privet, Annelinn“ 
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=marie%20ivanova 
 

Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus. 
Prügi 

MHO 

08.10 Koolitus TEL- (Tervist Edendavate Lasteaedade)  TEK sügiskool Tervis ja heaolu Pille Viljak, 
Elsa Nagel 

10.-13.10 Füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna turvalisuse ja säästlikkuse kriteeriumide hindamine   tervise-, 
majandus-, 
õppejuht, 
direktor 

13.10 Keskkonna töögrupi koosolek (edulugu ja fookusteemade kaardistamine)  Kk tgr 
13.10 Õppeprogramm koolieelikutele "Tulest targem" Annelinna päästekomando külastus  

https://midrimaa.luunja.ee/2021/10/ 
Tervis ja heaolu MHo, MHI, 

MJÄ 

14.10 Väärtuste-teemaline  koosolek  Tervis ja heaolu tgr 

18.10  Vaimse tervise töögrupi koosolek (edulugu ja fookusteemad) Tervis ja heaolu VT tgr 

19.10 Füüsilise tervise töögrupi koosolek (edulugu ja fookusteemade kaardistamine) Tervis ja heaolu. 
Toit 

FT tgr 

https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f968-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_oktoober_www.pdf/a9d6f968-e8d4-476e-adf5-29d2a2a3954e
https://midrimaa.luunja.ee/midrimaad-tunnustati/
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_november_www.pdf/e29f7841-c9ff-4843-b9d3-5158b642fa36
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_november_www.pdf/e29f7841-c9ff-4843-b9d3-5158b642fa36
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=marie%20ivanova
https://midrimaa.luunja.ee/2021/10/


19.10  Hoolekogu koosolek (tegevuskava, keskkond, vaimne tervis - sots oskused, koostöö jne)  hoolekogu 

 Lasteaia kriisikomisjoni koosolek ja juhised covidi teemal.  Juhtkond, tgr 
juhid 

20.10 Teater "Prügikuningriik" 

https://midrimaa.luunja.ee/harivad-teatrietendused/ 
Prügi ja jäätmed 6 rühma 

20.10 l/a meeskond Tartumaa hariduse ja kultuuri sidususe õppepäev Nõos Tervis ja heaolu direktor, 
õppejuht, 
muusik 

25.10-
19.11 

Projekt „Appi tõttab vilkur-auto“ Tervis ja heaolu MM 

28.10 Töögruppide juhtide ümarlaud fookusteemade osas  Tgr juhid, 
juhtkond 

04-29.10 Projekt „Lillepood“ 
Õppekäik lillepoodi Prismas.  
26.10 https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=raili%20eller 
ajalehes Kodu Uudised 

Elurikkus ja loodus MKU 

okt Artikkel Eripedagoogika ajakirjas „Kuidas midriloomad väärtuste võrku pugesid!?“ 
https://www.eripedaliit.ee/?page_id=3778 
 

Kõik väärtused Lia Raat 

okt Prügi sorteerimise võimaluseks rühmades tingimuste ülevaatamine. kastide märgistamine.  Prügi. jäätmed kõik rühmad 

NOV    

02.11 Keskkonna töögrupi koosolek Elurikkus ja loodus. 
Prügi ja jäätmed 

KK tgr 

03.11 Kriisikomisjoni koosolek ja juhised covidi teemal Tervis ja heaolu Tgr juhid, 
juhtkond 

03.11 Liis Nõupuu vaatlus rühmas  ja tagasiside 17.11 autistliku lapse arengu toetamiseks  Tervis ja heaolu MHO, 
tugimeeskond 

05.11 Lasteaia sünnipäeva tegemised rühmades https://midrimaa.luunja.ee/midrimaa-pidas-oma-36-sunnipaeva/ Tervis ja heaolu  kõik 

09.11 Rohelise kooli seminar „Mahepõllundus, elurikkus“ Elurikkus ja loodus Triin Lauk 

10.11 Etendus "Võti" Miksteatri koostöö pakendikeskusega 
https://midrimaa.luunja.ee/harivad-teatrietendused/ 

Jäätmed MHI 

https://midrimaa.luunja.ee/harivad-teatrietendused/
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=raili%20eller
https://luunja.ee/documents/23601738/33408278/KoduUudised2022_jaanuar_www.pdf/4f08539e-201f-4150-b0c8-a142cd10431d
https://www.eripedaliit.ee/?page_id=3778
https://midrimaa.luunja.ee/midrimaa-pidas-oma-36-sunnipaeva/
https://midrimaa.luunja.ee/harivad-teatrietendused/


16.11 Üleskutse: alustame käimisteisipäevakutega, muuseumituurile! Tervis ja heaolu Füüsilise 
tervise Tgr 

18.11 Õueala probleemide kaardistamine ja zoomi koosolekul grupitöö kõikide meeskondadega Tervis ja heaolu kõik 

20. 11 Muuseumituuri algus: Tartu Tähetorn jm Tervis ja heaolu Vaimse tervise 
tgr; kõik 

22.-16.11 Väljakutse "Viige lapsed õue "Erasmus+ projekti tegevused õues 
https://midrimaa.luunja.ee/take-me-out-oue/ 

Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus. 
Prügi ja jäätmed 

7 rühma 

22. 11 Hoolekogu kaasamine tervise, keskkonna  teemasse (küsimustik) Tervis ja healu FT gr 

22.11 – 
07.01 

Projekt „Kus sina elad?“ Elurikkus ja loodus MKi 

23.11 Rohelise kooli seminar Permakultuur  Elurikkus ja loodus Lia, Triin 

23.11 Kadrisantide retk Luunjasse 
https://midrimaa.luunja.ee/kadrisantima/ 

Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus 

MHi 

25.11 Vaimse tervise kooseksisteerimise meelespea; hoolekoguga koostöö Tervis ja heolu Tgr juhid, 
hoolekogu 

26. 11 Keskkonna maskott Kasti-Kati rühmades (pakendite kasutamine rühmas) 

29.11 https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=lia%20raat 
Prügi ja jäätmed 6 rühma 

19.-27.11 Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal teavitus ja üleskutse vanematele;  
Kõik rühmad uurivad 1 lasteaia päeva pakendite kogust ja meisterdavad neist). 
https://midrimaa.luunja.ee/rahvusvaheline-jaatmetekke-vahendamise-nadal/ 

26.11 https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=triin%20lauk 

Prügi ja jäätmed kõik 

29.11 Advendihommiku varjuteater  teemal „Hoolime memmedest ja taatidest“ (vanemad, lapsed, töötajad)  
https://midrimaa.luunja.ee/ootame-joule/ 

Tervis ja heaolu kõik 

30.11 Laste nõukogu „Turvalisus parklas“ rollimäng, joonistused 
Vanemate teavitamine plakatina (Fotod olukordadest ja laste joonistused) 
13.12 https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=annely%20kutina 

Tervis ja heaolu KK tgr; 

15.-30.11 Paberijäätmetest paberitegu rühmades Prügi. Jäätmed MLI, MKU, 
MHI 

22.11 – 
31.12 

Projekt „Paber kui imeline materjal“ Jäätmed MHi 

https://midrimaa.luunja.ee/take-me-out-oue/
https://midrimaa.luunja.ee/kadrisantima/
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=lia%20raat
https://midrimaa.luunja.ee/rahvusvaheline-jaatmetekke-vahendamise-nadal/
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=triin%20lauk
https://midrimaa.luunja.ee/ootame-joule/
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/search/?q=annely%20kutina


nov/dets Kiusamisest vabaks programmi põhimõtted, materjalid ja tegevused (uute materjalide jagamine 
õpetajatele; teavitus lapsevanemale, Luunja valla haridusnõukogule, koostöö valla 
haridusnõunikuga) 

V tervis ja heaolu MTR, juhtkond 

DETS    

01.12 Lisatuge vajava lapse märkamisest arengu toetamiseni (ümarlaud, tegevusskeem) Tervis ja heaolu eripedagoog, 
juhtkond 

1.-10.12 Luunja valla memmedele ja taatidele jõulukaartide ja –kingituste valmistamine. Taaskasutus 
https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/  
Vanemate kaasamine heade soovide kogumiseks soovimajakesse 

Tervis ja heaolu. 
Jäätmed 

Kõik  

01.12 Uustalu jõulumaa külastus Elurikkus ja loodus MJÄ 

02.12 Teatrikodu külastus, „Käpiknukkkudega jõuluhommik jõuluõuel“ Elurikkus ja loodus MTR 

02.12 Vanemate ja töötajate nõustamine “Kuidas valida keskkonnasõbralikku jõulupuud? (infokiri) Elurikkus ja loodus õppejuht 

02.12 Jõulusalong - näputööneljapäevak Tervis ja heaolu FT tgr, Pille 
Viljak 

03.12 Ernst Hiisi maja akende kaunistamine (Kultuuripärand/ taaskasutus)  
Artikkel „Luunjas avati väike jõuluhoov“ 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.
pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a 

Tervis ja heaolu. 
jäätmed 

Tg juhid 

06.12 Väljasõit hobuste juurde Saksa ratsatallu   MM, MLi 

08.12 Osalemine infotunnis: Tartu l/a Pääsupesa kogemus keskkonnasõbralikud köögid Toit, tervis ja 
heaolu, jäätmed 

direktor, 
õppejuht, maj 
juht 

09.12 Jõulusalong – näputööneljapäevak 
https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/ 

Tervis ja heaolu VT Tgr, Ursula 
Tohver 

13.12 22.11 – 07.01 Projekt „Kus sina elad“ 

Õppekäik Elistvere loomaparki 
Elurikkus ja loodus MKI 

15.12 Muusikahommikud rühmadele “Hea laps ja päkapikk” Tervis ja heaolu kõik rühmad 

16.12 Jõulusalong - näputööneljapäevak Tervis ja heaolu VT tgr, Uuve 
Jakimainen 

16.12 Tartu Teatrikodu  külastus, etendus „Triin ja päkapikk“, Tartu Raekoja platsi avastamine Tervis ja heaolu MHO 

16.12 Õppekäik TYPA paberimuuseumisse Jäätmed MHI 

https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a
https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/


20.12 Torma talveküla. Koduloomad, kuuseistanduse uurimine jne Elurikkus ja loodus MKU 

22.12  Eesti Põllumajandusmuuseumis õppeprogramm Elurikkus ja loodus. 
Tervis ja heaolu 

MHI 

30.12 Vaimne tervis 
Midrimaa töötajate arenduspäev. Lõhnakoolitus. Meeskonnakoolitus (360 kraadi) – orienteerumine 
maastikul 
Oma tehtu väärtustamine  - rühmade esitlused 1. poolaasta õnnestumistest 

Tervis ja heaolu. 
Elurikkus ja loodus 

töötajad 

 Jõulukuu tegemised: 
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.
pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a 
https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/ 

  

 Õpetajatelt vaimse tervise nõuded vanematele! (list vm) Hoolekoguga koostöö!   

 Õueala reeglid  (vajadus, kaardistamine, sõnastamine)   Terv tgr 

JAAN    

06.01 Osalemine Tartumaa lasteaiajuhtide ühendusega räätsamatkal Pähklisaarele. Elurikkus ja loodus 
Tervis ja heaolu 

Direktor, 
õppejuht 

06. 01 Esmaabikoolitus (8h) personalile Tervis ja heaolu 33 töötajat 

10.01 Projekt “Post-post, traat-traat, elekter!” Koostöö ja katse majandusjuhiga “Kui meil poleks elektrit?  MKU, 
majandusjuht 

18.01 Lahenduste otsimine elektritarbimise osas (liikumisanduriga tuled, välituled jmt)   majandusjuht 

14., 21., 
28.01 

Limpa suusakool Tervis ja heaolu MHi, MHO, 
MJÄ 

18.01 Veebikohtumine Karin Kanamäega Taimse teisipäeva projektiga ühinemise teemal Toit juhtkond, 
tervisejuht 

20.01 Ühineme TAIMSE TEISIPÄEVA programmiga. Lasteaias on toiminud 4a lihavabad esmaspäevad, nüüd 
ühineme ka vastavasisulise programmiga. 
Personali ja lapsevanemate teavitamine.  

Toit juhtkond, 
tervisejuht 
KÕIK 

25.01 Kohtumine R. Ausi ha H. Mooraga teemal “ Tartumaa ringmajandus” ringmajandus Uuve 

24.-28.01 
 
27.01 

Osalemine digikoristusnädalal 2022.  
Üleskutse peredele Eliisi kaudu ja teistele asutustele ja peredele Luunja valla ajalehes Kodu Uudised 
https://midrimaa.luunja.ee/digikoristame/ 

Prügi  
35 töötajat 
MHi, MHO 

https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a
https://luunja.ee/documents/23601738/29959703/KoduUudised2021_detsember_www+%282%29.pdf/5915457d-2f06-4d45-9351-2cfdf3a62a4a
https://midrimaa.luunja.ee/tegusad-joulukuu-toimetused/
https://luunja.ee/documents/23601738/33408278/KoduUudised2022_jaanuar_www.pdf/4f08539e-201f-4150-b0c8-a142cd10431d
https://midrimaa.luunja.ee/digikoristame/


 
Lastega digiprügi teemaga tutvumine ja rühma arvuti puhastamine 

28.-30.01 EOÜ talvine aialinnuvaatlus 

Osalevad rühmad 
Üleskutse peredele 
Lindude talvine toitmine lasteaia õuealal 

Elurikkus ja loodus Triin Lauk; 
MM 

25.01 Keskkonna töögrupi koosolek 

protokoll: https://midrimaa.luunja.ee/roheline-kool/2021-2022/ 

 Keskkonna tgr 

jaan, 
veebruar 

Lindude talvine toitmine lasteaia õuealal Elurikkus ja loodus MM, MTr, 
MLi… 

VEEBRUAR    

veebruar
-mai 

Räpina aiandusprojekt maitsetaimedest 
 

Elurikkus ja loodus. 
Toit 

MM, MJÄ 

07.-11.02  Talvine tervise- ja loodusnädal teemal toit “Head isu” 
 https://midrimaa.luunja.ee/blog-right-sidebar/: 

- toidutegemise video (laps ja kokk) tegemine ja peredele saatmine - palun kokka koos lapsega 
meie “kokasaate” näitel 

- kõikide rühmade lastega toidutegu söögisaalis lasteaia majandusjuhi, koka juhendamisel 
- õppekäik lasteaia köögis 
- taldrikureegliga tutvumine (voolimine, kleepimine, ladumine) ja söögisaalis foto järgi toidu 

tõstmine ning söömine; 
- toidupüramiidi põhimõte (mänguviljade jm toiduainetega püramiidi täitmine, selle uurimine 

ja arutlemine) 
- kala meie söögilaual (erinevate kalatoitude maitsmine, ahvena uurimine, maalimine, 

kalapüügimängud, kohtumine kalamehega) 
- toidukunst 
- erinevad toiduteemalised lauamängud, pildimängud, digivahenditega mängud 
- õppekäik kauplusesse toitu ostma 

Toit Igast rühmast 
üks esindaja, 
keskkonna tgr; 
osales kogu 
lasteaed 

07.02 Lapsevanemate ja toitumisnõustaja Reelika Õigemeele veebikohtumine zoomis teemal “Kaasaegsed 
toidutrendid  - õpime ja harjume koos!” 

Toit lapsevanemad 

08.02 Midrimaa personali koolitus teemal “Kaasaegsed toidutrendid  - õpime ja harjume koos!” Toit personal 

https://www.eoy.ee/talv/
https://midrimaa.luunja.ee/roheline-kool/2021-2022/
https://midrimaa.luunja.ee/blog-right-sidebar/


 

11.02 Lumest 112- tegu kõikide rühmade ühistööna lasteaia õuealale Pajula teel, lisaks Kavastu 
Midrijänkude õuele ja Luunjas Midrilindude õuele.  

Tervis ja heaolu Liikumisõpet 

21.02 Õues tantsu-rahvapidu koos peredega Eesti 104 tähistamiseks.  tervis- ja heaolu Kõik rühmad 

    

MÄRTS    

01.03 Vastlapäev tervis ja heaolu liikumisõpetaj
a, kõik rühmad 

08.03 Naistepäev tervis ja heaolu juhtkond 

09.03 Roheringluse FB grupi avamine peredele ja töötajatele. Asjad teisele ringile! Jäätmed lapsevanemad 
E. Hermann, K. 
Kask. S. Koidu 

01.03… Tere, kevad! Elurikkus MLi, MM, MKI 

 VVV matkamäng Elurikkus MLI 

 Kartuliprojekt Elurikkus MM 

08.03 Ümarlaud: Kevadise tervise- ja loodusnädala eesmärkide ja tegevuste arutelu  Keskkonna 
töögrupp, 
juhtkond, 
lisaks iga 
rühma 
esindaja 

11.03 Ümarlaud: õueala reeglid, parendustegevused, keskkonna kujundamine, ideepank, plaanid, 
ettepanekud. Kasvuhoonete uurimine ja valimine 

 igast rühmast 
esindaja, 
juhtkond 

15. 03 Liikuva Kutsuva Kooli veebivunk- liikumine muutuvas maailmas, head praktikad Tervis ja heaolu liikumisõp. 

21.-25.03 Kevadise looduse- ja tervisenädala tegevused 
- 22.03 rahvusvaheline veepäev - mõiste põhjavesi, katsed veega jm tegevused (vt plaan) 
- matkapäev  - aarde kasti täitmine, eel- ja järeltegevused, analüüs 
- Perede kaasamine matkama. teavitus ja aardekarpide täitmine, karpide sisu vaatlused ja 

matkamuljete vestmine rühmades 
- õuemängude päev lasteaia õuealal tegevuskeskustes 

Elurikkus ja loodus. 
prügi 

Kõik rühmad 



- turvalisuse ja ohutuse päev . Rühmade õppekäigud linnas. Ohutu  liiklemise praktiseerimine, 
mängud rühmas. 

- Koolieelikute  esmaabi koolitus koostöös Eesti Punase Ristiga 
- Külvipäev kasvuhoonega tutvumine, mulla ettevalmistamine. külvamine.  

22.03 Keskkonna töögrupi koosolek: protokoll 
 

Kõik teemad Keskkonna tgr 

22.-23.03 Laste nõukogu kaasamine arutellu ja arvamuste kogumisele õuetegevuste ja -vahendite teemal. 
Kasti-Kati vestlusringid laste nõukoguga. Rühmadest kõikide laste arvamuste kogumine 

tervis ja heaolu keskkonna tg 

24.03 Esmaabikoolitus koolieelikutele tervis MHI, MHO 

25. 03 Õueala ühine korrastuspäev. Mänguasjade sorteerimine. Õuevahendite vajaduste kaardistamine.  Tervis ja heaolu 
õueala 

õpetajad 

25. 03 TEL-TEK nõupidamine  Zoom-is tervis tervisejuht 

21.-15.03 Koostöö lapsevanematega õueala rikastamiseks (üleskutse tegevusseinade tegemiseks, 
mängumajade värvimiseks, paigaldamiseks). Korrastustööd.  

Tervis ja heaolu.  
õueala 

juhtkond, 
tervisejuht 

29.03  Tegevusplaan selgitustööks vanematele, kogukonnale  teemal veganlus - tervislik toitumine (taimne 
esmaspäev) 
Ümarlaud. Midrimaa projekt; asenduspinna ruumide seinte kasutus; väljasõitude kokkulepped 
 

 juhtkond, 
tervise juht 
õpetajad 

märts Terviseameti aktis tunnustus lasteaiale mitmekesise ja tervisliku toidumenüü eest! Pakutakse 
rohkesti puu- ja köögivilja, menüüs 1-2 lihavaba päeva.  
Kavastu toidumenüü on arengus. Keskkonnad on mõlemas majas turvalised, pidevas 
vaatluses/paranduses juhtkonna,  tervisejuhi, õpetajate ja mänguvahendite tootjate poolt.  

toit Direktor, maj 
juht 

 Seoses uue õuealal kevadise poriga ja tuulekoridoriga tehtud mitmed vaatlused ja arutelud tervise 
töörühma ja valla amenikega. Hinnapakkumised  tehtud aiamooduli, terrassi, liivakasti tegemiseks 

õueala direktor 

APRILL    

04.04 Lindudele pesakastid. koostöö lapsevanematega Elurikkus ja loodus MM, MTr 

aprill Kevadine personali terviseväljakutse:  
-  toidu ja söömisega seotud raamatute taasavastamine lasteaia koridoris terve kuu jooksul 
- Drives töögraafiku juures on avatud eraldi leht/tabel- TERVISEKUU. Lisa oma nimi ja soovi 

korral ka isiklik eesmärk, leia tabeli alt märksõnad ja oledki mängus! 
- kell 10.45 virgutusvõimlemine (lasteaia õues) retroaeroobika riietuses! 
- kell 13.10 Pilates 1.grupp (lasteaia saalis) 

tervis ja heaolu 
toit 

juhtkonda, 
tervisejuht, 
osaleb terve 
lasteaed 

https://midrimaa.luunja.ee/roheline-kool/2021-2022/


- kell 14.00 Pilates 2. grupp (lasteaia saalis) 
- T, 12.aprillil kell 18.00 lähme avastame Raadil uusi parke, neid on seal suisa 4 
- 18.-22. aprillil toimub meie majas AARDEJAHT! 
- 3. mail võtame kuu kokku. Toimub hummusemeistrite mõõduvõtmine ja pakume õhtul ka 

vanematele võimalust heast-paremast osa saada. 

06.04 Õpetajatele õuesõppe koolitus. “Õnn on õues: 100 õuetegevust” 
 

Kõik  Osaleb 20 
õpetajat  

06.04. Kiusamisest vabaks (MTR vanemad, hariduskomisjon) kohtumine programmi juhtidega Vaimne 
tervis: lastevanemate, Lastekaitse Liidu esindajatega ja  hariduskomisjoni liikmetega vestlusring 
teemal: Kiusamisest vabaks!” 

Tervis ja heaolu Juhtkond, 
valla har 
komisjon, MTr 

08.04 Peredele info “Kuidas värvida mune keskkonna- ja tervisesõbralikult”  Lia Raat 

13.04 Tööohutusjuhendite, õueala turvalisuse juhenite ülevaatamine Tervis ja heaolu juhtkond, 
tervisejuht 

aprill Uus 3 lasteaiahoonest ja õuealalt kasutuskõlblike vahendite ülevaatus ning otstarbekas paigutamine 
Pajula/Kavastu majja (kummimatid, kunstmuru, õueriiulid, köögitarvikud, jne). 

 juhtkond 

20.04 Teatrietendus -  metsalugu “Kuidas valevorst õpetust sai” elurikkus aiarühmad 

19.04 Õueala reeglite ülevaatamine õpetajate poolt õueala õpetajad 

MAI    

03.05 Personali tervisekuu teisipäeva tegemised  
Hummuse päev õuealal 

Toit. Tervis ja 
heaolu 

Terv juht 

04.05 Teatrietendus “Koht päikese all” Elurikkus aiarühmad 

11.05 Tartumaa lasteaedade spordipäev Tamme staadionil tervis ja heaolu MHI, MHO, 
MJÄ 

23.05-
27.05  

Suveootuse tervise- ja loodusenädala planeerimine  Igast rühmast 
üks töötaja, 
keskkonna trg 
Osalevad kõik 
rühmad 

31.05 Perepäev õuealal  Kõik rühmad 

 Tegevuskava analüüs   

 



SEPTEMBER   
01.09 -  teadmiste päev 12.09 – vanavanemate päev 22.09 – sügise algus  29.09 - mihklipäev  16.09. osoonikihi kaitsmise päev,  22.09. 
autovaba päev;  29.09. rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päeva; september on Eesti toidu kuu;" 
 
OKTOOBER  

05.10 – õpetajate päev 25.10 - 31.10- koolivaheaeg 31.10 – Halloween 16.10 ülemaailmne toidu päev; oktoober on Eestis õiglase kaubanduse 

kuu; oktoobri kolmas laupäev on rahvusvaheline asjade parandamise päev  

NOVEMBER  

02.11-hingedepäev 05.11 – lasteaia sünnipäev 10.11 - mardipäev 14.11– isadepäev 25.11 – kadripäev 28.11 – I advent 20.-28.11 üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise 

nädal 

DETSEMBER 05.12 – II advent 12.12 – III advent 19.12 - IV advent 21.12 – toomapäev, talve algus 24.- 26.12 – jõulupühad 23.12-09.01 - koolivaheaeg (registreeimine 

Räpina aianduskooli taimeprojekti?) 

JAANUAR 01.01 – uusaasta 06.01 – kolmekuningapäev 28.01 - digikoristuspäev, digiprügi teemaline kampaania (eestvedaja Telia AS) talvine aialinnuvaatlus 

VEEBRUAR 14.02 – sõbrapäev 24.02–Eesti Vabariik 104 28.02 – 06.03 koolivaheaeg 2.02. märgalade päev 17.02 - sooja kampsuni päev 

MÄRTS 01.03 - vastlapäev 06.03- logopeedia päev 08.03 – naistepäev 14.03- emakeele päev 20.03 kevade algus 3.03. eluslooduse päev 22.03. veepäev 30.03. Maa tund 

Algab programm Tere, kevad! Algab suvine aialinnupäeviku pidamine 

APRILL 01.04 – karjalaske-, naljapäev 15.04- Suur Reede 23.04 – jüripäev 25.04 – 01.05 - koolivaheaeg 14.04. õuesõppe päev, 22.04. Maa päev 

MAI 01.05–kevadpüha, volbripäev 08.05 – emadepäev 18.05. taimede lummuse päev 22.05. bioloogilise mitmekesisuse päev 

JUUNI 01.06– lastekaitsepäev 21.06 – suve algus 14.06-31.08 koolivaheaeg 5.06. keskkonnapäev 8.06. ookeanide päev 

 

 

 
 

 

 


