Pärnu Lasteaed Päikesejänku

Rohelise kooli tegevuskava
2018/2019 õppeaasta

Moto: Looduses õpib väike ja suur

Pärnu
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Sissejuhatus
Pärnu Lasteaed Päikesejänku liitus Rohelise kooli võrgustikuga 09.10.2018, et saada ja jagada
häid kogemusi keskkonnakasvatusest. Soovime kaasa aidata keskkonnateadlikkuse
jätkusuutlikkusele sellega, et Päikesejänku väikesed ja suured väärtustavad loodust, käituvad
keskkonnasõbralikult, hoolivad ja säästavad – seega hoiavad maailma meie ümber asutuse
(missioon). Päikesejänku on pälvinud Eesti Vabariigi peaministri tänukirja Kodu kauniks
2002.a., linnapea tänukirja kodulinna kaunimaks muutmise eest 2007.a. ja Pärnu
Vabahariduskeskuse tänukirja keskkonnateadlikkuse edendamise eest projektis eduVedu
2010.a.
Päikesejänku lasteaed on valinud keskkonnakasvatuse üheks põhisuunaks alates aastast 2005,
lõimides seda väärtus- ja tarbijakasvatuse ning tervisedendusega.
Rühmad
I rühm PESAMUNAD
II rühm MÜRAKARUD
III rühm KITI – KÄTID
IV rühm PÄHKLIPUREJAD
V rühm NUBLUD
VI rühm JÄNKUJÜTSID

2,0 – 6-aastased lapsed, liitrühm/pererühm
2,0 – 3-aastased lapsed, sõimerühm
3-6 - aastased lapsed
3-6 - aastased lapsed
2,0 - 6 - aastased lapsed
3 - 6 - aastased lapsed

2018/2019 õppeaasta teemad:
1. Elurikkus, loodus, õpiõu.
Eesmärk: Laps oskab looduses käituda, huvitub looduse uurimisest ja tööst looduses.
• vaatlused, uurimine;
• katsed teadusenurgas;
• õppekäigud, matkad, õppereisid;
• projektides osalemine;
• lastekirjandus, filmid, arvutimängud;
• muusika, kunst, lavastused;
• töö looduses;
• teemanädalad
• näitused;
• õppe- ja liikumismängud;
• pereüritused
2. Meri, rannik ja jõgi.
Eesmärk: Laps tunneb veekogusid elukeskkonnana, tunnetab veekoguga seotud ohtusid ja
teab merendusega seotud elukutseid.
• vaatlused, uurimine;
• õppekäigud, matkad, õppereisid;
• lastekirjandus, filmid, arvutimängud, muusika, kunst;
• teemanädalad;
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•
•

merendusega seotud elukutsetega tutvumine (vanem rühm);
rollimängud

3. Toit
Eesmärk: Laps mõistab tervisliku ja mitmekesise toidu väärtust.
• laste toiduvalikute mõjutamine läbi kokanduskeskuse;
• õppekäigud ja -sõidud;
• teemanädalad;
• näitused;
• toitumis-, liikumis- ja rollimängud;
• tervislikku toitumist kujundavad ja kinnistavad lauamängud;
• riskikäitumise ennetamine;
• pereüritused;
• tervislikku toitumist edenavad kampaaniad
Keskkonnatöörühma koosseis: õpetajad Piret Kell (töörühma juht), Eleri Tamar, Kati Oviir,
Erika Talumaa, majandusjuhataja Age Roosipuu, lapsevanem Tiia Möller;
koordinaator: õppealajuhataja Maret Põlluste
(direktori käskkiri 17.10.2018 nr 1-4/55)
1. Eestvedamine, juhtimine, hindamine
Jrk
1.1
1.1.1

Tegevus

Aeg

Läbiviija

Vastutaja

Koosolekud
Hoolekogu/vanematekogu
koosolek: Arengusuunad
2020-2023 (arutelu)
Programmide Roheline Kool
ja Samm-sammult tutvustus.

koordinaator

koordinaator

03.10.18

1.1.2

Töönõupidamine
õpetajaabidele: Rohelise kooli
tutvustus.
Keskkonnakasvatuse
põhimõtted Päikesejänkus
eile, täna, homme.

09.10.18

koordinaator

koordinaator

1.1.3

Töörühma koosolek:
* Keskkonna töörühma juhi ja
protokollija valimine.
* Tegevuskava koostamine
2018/2019 õppeaastaks
(arutelu)
* Õppeprogrammi Roheline
kool tutvustus.

26.09.18

töörühma juht

töörühma juhr

Maret Põlluste
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Töörühma koosolek:
Keskkonnaülevaatuse
hindamiskriteeriumid ja
korraldus.
Töörühma koosolek:
* Keskkonnapõhimõtted
Päikesejänkus
* Kokkuvõte
keskkonnaülevaatusest, laste
ja vanemate küsitlusest.
* Töökava arutelu.

17.10.18

koordinaator

töörühma juht

31.10.18

koordinaator

töörühma juht

09.01.19

töörühma juht

töörühma juht

töörühma juht

töörühma juht

koordinaator

töörühma juht

1.2

Töörühma koosolek:
* I poolaasta kokkuvõte
* Lastevanemate kaasamine
küünlaümbriste kogumisele.
* Laste tegevused
elurikkusega seotud
projektides
(tulemuslikkus).
Töörühma koosolek:
* Rohelise kooli seminari
panustamine 08.03.2019
* Kevadise rohenäppude
perepäeva ettevalmistamine
koostöös hoolekoguga
Töörühma koosolek:
* Kokkuvõte õppeaastast, lipu
taotlemise kriteeriumite
täitmine, taotluse
koostamisest.
Sisehindamine:

1.2.1

Lasteaia keskkonna ülevaatus

okt.18

töörühmad

õppealajuhataja

1.2.2

5- ja 6- a laste keskkonnaalane okt.18
rühmaõpetaja
küsitlus – Suur Taimejaht jm
mai 2019

rühmaõpetaja

1.2.3

Lastevanemate
keskkonnaalane küsitlus.

24.10.18

koordinaator

koordinaator

1.2.4

Kooliminejate rahulolu-uuring

mai 19

õppealajuhataja

õppealajuhataja

1.2.5

Kooliminevate lastevanemate
rahulolu-uuring

26.03.02.04.19

õppealajuhataja

õppealajuhataja

1.2.6

Rühmade ja töörühmade
aruandlus

mai 19

rühmaõpetajad

õppealajuhataja

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

26.02.19

16.04. 19

töörühmad
4

1.2.7

1.2.7

Hoolekogu/vanematekogu
hinnang õppe- ja
kasvatustööle sh
keskkonnakasvatusele

29.05.19

hoolekogu esimees

hoolekogu
esimees

sept. 18

õppealajuhataja

õppealajuhataja

õppealajuhataja

õppealajuhataja

jaan. 19

õppealajuhataja

õppealajuhataja

okt. 18

õppealajuhataja

õppealajuhataja

Sisekontroll:
* Õppetööks vajalike
vahendite ja materjalide
olemasolu, vajaduste
kaardistamine (loodus,
keskkond, toit, töökasvatus).
* Töökasvatuseks vajalike
vahendite kasutamine,
hoiustamine, korrashoid
* Rühmapäevikud:
Planeerimine - töökasvatus
toas ja õues, elurikkuse
hoidmine.

2. Teema: Elurikkus, loodus, õpiõu
Jrk
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8

Tegevus
Teemanädal
* Sügis purgis
* Sügis paneb selga kirju
kleidi
* Lehesadu
* Vihma sajab tip-tip-tip
* Mida sügis meile toob?
* Tere, sügis!
* Sügisene loodus (seened,
marjad)
(näitus loodusviguritest)
* Looduse mitu nägu
(näitus loodusannid)
*Sügis kogub saagi salve
* Kured läevad, kurjad
ilmad
(õppekäik linnuvatlustorni;
lindude voltimine)
Taadi-tare koduloomad
Kuulen, näen, tunnen
Elu lõunamaal

2.1.9 Metsloomad jõulukuul
2.1.10 Metsloomad jõuluootel

Aeg

Läbiviija

sept.18

Pesamuna (liitrühm) rühmaõpetaja

Vastutaja

Mürakaru (sõim)

rühmaõpetaja

Nublu ( liitrühm)
Pähklipureja ( 4-5)

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

okt.18

Kiti-Kätid (6-7)

rühmaõpetaja

nov. 18

Nublu
Pesamuna
Kiti-Kätt
Pesamuna
Nublu
Pesamuna

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

dets.18

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja
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2.1.11 Mets ja maa lumeteki all
2.1.12 * Ilmaruum
* Elu polaaraladel
2.1.13 Suur maalritöö (värvid
looduses)
2.1.14 * Linnud talvel
* Pakane punanina
2.1.15 Metsloomad kevadel
2.1.16 Kevade tunnused – puud,
lilled
2.1.17 Lemmikloomad
2.1.18 Koduloomad. Metsloomad
2.1.19 Voolavad, voolavad
kevadised veed
2.1.20 Lilleke ärkas
2.1.21

2.1.25 Lööb kevadlaulu putukate
pere
2.1.26 Salapärane elu
2.1.27 Summ, summ õiel lendab
mesimumm
2.1.28 Putukate elu
2.1.29 Vahvad putukad
2.2
Üritus
2.2.1 Seenekool Pernova
Loodusemajas
2.2.2 Nähka aitab lehti riisuda!
2.2.3 Talgud „Lehed kotti!“

2.2.5
2.2.6
2.2.7

veebr.
19
märts.
19

aprill 19

Ütleme kevadele „tere!“

2.1.22 Olen osake loodusest
2.1.23 Hoiame loodust
2.1.24 Aedniku kevad

2.2.4

jaan. 19

Õppekäik Pernova
Loodusemajja – Eesti
metsade loomad
Kampaania: Küünlaümbriste
jaht peredele
Rahvusvaheline metsapäevõppekäik metsa
Pereüritus Väikesed ja
suured rohenäpud –
taimepeenarde rajamine,
külvamine, istutamine.
Taimelaat

mai 19

Nublu
Kiti-Kätt

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

Pesamuna

rühmaõpetaja

Pesamuna

rühmaõpetaja

Nublu

rühmaõpetaja

Pähklipureja

rühmaõpetaja

Jänkujüts
Pähklipureja
Pesamuna

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

Nublu

rühmaõpetaja

Jänkujüts

rühmaõpetaja

Kiti-Kätt
Mürakaru
Nublu
Pähklipureja
Pähklipureja

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

Jänkujüts
Pesamuna

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

Kiti-Kätt
Mürakaru

rühmaõpetaja
rühmaõpetaja

rühmaõpetaja

11.09.18 Kiti – Kätid

Aila Peetrisoo

25.10.18 keskkonnatöörühm
01.11.18 hoolekogu

töörühma juht
hoolekogu
esimees
õppealajuhataja

27.11.18 Jänkujüts

jaan. 19

keskkonnatöörühm

töörühma juht

21.03.19 5-7-aaastased

rühmaõpetaja

18.05.19 vanematekogu

töörühma
juht/hoolekogu
esimees
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5
2.3.6

3.
Jrk
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1

Projektid
Huvitava Bioloogia Kooli
looduskatsed:
* Töökas vihmauss
* Huvitav hallitus
* Värvilised silmad
* Sulav jää
* Kohev lumi
Pärnu Keskraamatukogu
projekt Raamatud autoga
lasteaeda:
* raamatud lindudest,
toidust, sügisesest loodusest
jne
Projekt „Suur taimejaht!“
Avastusretk Planeet, Päike
(KIK-i projekt)
kooliminejatele.
Projekt „Lõbus ja mõnus
suhkruvaba sünnipäev“
Laste lillepeenar ( Jaansoni
raja ääres)- seemnest
lilletaimede kasvatamine.

Teema: Meri, rannik ja jõgi.
Tegevus
Teemanädal
Mina näen ohtu (veekogud)
Olen osa loodusest (vee-elu)
Laeva kannab, liivatera ei
kanna
Veekogud, kalad
Kalade maailm
Üritused
Rannajooks (mere ääres)

3.2.1 Ülemaailmne veepäev
3.2.2 Kiirrännak Vana-Pärnu randa:
vaatlemine, uurimine,
katsetamine, materjali
kogumine teadusnurka

Huvitava Bioloogia
Kool
sept.18
okt.18
nov.18
dets.18
veebr.19

okt.18mai 19

Pärnu
Keskraamatukogu
(kõik rühmad)

rühmaõpetaja
Pesamunad
Kiti-Kätid

koordinaator

koordinaator
õ.-a.
Jänkujütsid
08.11.18 Pernova
Hariduskeskus

rühmaõpetaja

21.01.tervisemeeskond
15.02.19
02.04.MTÜ Aiaklubi
mai 19

tervise
meeskonna juht
rühmaõpetaja
Kiti-Kätt
Jänkujüts
Pesamuna
Pähklipureja

Aeg

Läbiviija

veebr. 18
aprill 19

Pähklipureja
Nublu
Pesamuna

mai 19
18.09.18

22.03.19
mai 19

õppealajuhataja

Vastutaja
rühmaõpetaja

Pähklipureja
Mürakaru
Pärnu
tervisedenduse
ühendus
5-7-a
liikumisõpetaja

liikumisõpetaja
rühmaõpetaja
liikumisõpetaja
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4. Teema: Toit
Jrk
Tegevus
4.1
Teemanädal
4.1.1 Leivanädal:
* Leib meie toidulaual
(karaski küpsetamine)
* Keda kiita leiva eest
(kaerahelbeküpsiste
tegemine)
* Patsi-patsi leivapätsi
* Rukkileiva nädal (kiire
soolaleiva küpsetamine)
4.1.2 Mihkel paneb saagi salve
4.1.3 Piim meie toidulaual
4.1.4 Toidu tee talust lauale
4.1.5 Kelle suu matsub, selle jalg
tatsub
4.1.6 Näen, kuulen, tunnen
4.2
Üritus
4.2.1 Sügisene hoovikohvik
peredele.
4.2.2 Emotsionaalne õhtusöök
Purje raamatukohvikus
personalile;
kohvikus Pastoraat
4.2.3 Õpetajaabide tunnustamine:
kohvik Piccadilli põnevad
maitsed.
4.2.4 Kõrvitsalaat peredele
4.2.5
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Õppesõit kõrsikuvabrikusse
Hellar&Pojad
Kampaania: Suukool.ee –
terved hambad (lapsed,
lapsevanemad)
Ülemaailmne toidupäev:
* Üleskutse filmi ja
vestlusõhtule „Toidud tervise
poolt ja vastu“ (personal,
lapsevanemad) .
* Toiduteemaliste raamatute
laenutamine peretoast.
Projekti „Mõnus ja lõbus
suhkruvaba sünnipäev“
kirjutamine.
Tervislike smuutide
degusteerimine ja hindamine
laste poolt – lasteaia
juubelismuuti väljavalimine

Aeg

Läbiviija

Vastutaja

sept.18

Pesamuna

rühmaõpetaja

Mürakaru
Nublu
Pähklipureja

märts 19

Pesamuna
Pesamuna
Jänkujüts
Kiti-Kätt

aprill 19

Pesamuna

24.09.18

Pähklipurejate
vanematekogu
tervisemeeskond

hoolekogu liige
rühmast
tervisemeeskonna
juht

direktor

direktor

okt.18

09.10.18
10.04.19
12.10.18

Mürakaru
vanematekogu
09.10.18 Jänkujütsid
Kiti-Kätt
01.10.18- aiarühmad
aprill 19
15.10.18

19.10.18

nov. 18

Merlin Hanson,
lapsevanem
Merit Kvats
Aila Peetrisoo

Pärnu
Keskraamatukogu

koordinaator

koordinaator

koordinaator

tervisemeeskond

töörühma juht

tervisemeeskond

tervisemeeskonna
juht

07.11.18
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4.2.10 Projekti „ Mõnus ja lõbus
suhkruvaba sünnipäev“
tegevused

21.01.15.05 19

kõik rühmad

tervisemeeskonna
juht

5. Teavitamine
Jrk

Tegevus

Aeg

Läbiviija

Vastutaja

5.1

Personali ja lastevanemate
nõusoleku taotlemine ja
teavitamine Rohelise kooli
võrgustikuga liitumise
tingimustest.
Rohelise kooli stendi
kujundamine
Keskkonna ülevaatuse
tulemustest teavitamine
(pedagoogiline nõukogu,
vanematekogu)
Pedagoogiline nõukogu:
* Rohelise kooli tegemisi
(seminarid, kevadise
rohenäppude perepäeva
korraldamine, Suur taimejaht)
Hoolekogu/vanematekogu
koosolek: Rohelise kooli
tegevuse aruanne. Väikeste ja
suurte rohenäppude perepäev.
Lasteaia kodulehele info
ülespanek
Rubriigi Roheline Kool
loomine infolehte
Päikesejänku Teataja ja selle
väljaandmine

sept.18

koordinaator

koordinaator

okt. 18

kodu kauniks
töörühm

koordinaator

21.11.18 koordinaator

koordinaator

27.02.19 koordinaator
Kati Oviir

koordinaator

20.03.19 koordinaator

koordinaator

õ.-a.

koordinaator

koordinaator

koordinaator

koordinaator

FB Roheline kooli teated
üritustest

õ.-a.

töörühma juht

töörühma juht

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

okt.18
iga kuu
viimane
tp.

Piret Kell- keskkonnatöörühma juht
Maret Põlluste- õppealajuhataja/koordinaator
Sirje Vaikjärv - direktor

9

