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1. Teemanädal “Meie armsad Eesti saared”

 * Liis Randmer: Palun tehke ettepanekuid nädala sisustamiseks. Mina pakun välja kaks varianti: 

a) kõik rühmad räägivad ühel päeval samast saarest või

b) iga rühm saab loosiga inimasustusega saare, mida uurida ja tutvustada

Otsustati loosi teel valida igale rühmale üks saar.

Saare juures saaks uurida:

 asukoht, saarele pääsemine, transport, looduskaitseline staatus, 

Anita: võiks tutvuda saarerahva elatusallikatega, nt kalapüük; kalaliikidega jne.

Kairi: mänguliselt “paadiga sõita” saarele, vbl näidendina, ehitada paat jne.

Helen: kasutada saartele omaseid mustreid (kindakirjad, rahvariided, peremärgid jne) nt kaunistuste, 

kirjaharjutuste tegemisel; laineid vm. 

Tutvuda toitudega, mis on kohalikud,

kõnelemise viisidega, murrakutega, sõnavaraga

ehitised: tuulikud, majakad.

Kairi: igal rühmal võiks nädala kohta valmida plakat või õppesein selle kohta, mida lapsed teada said; 

vaatamisväärsustest, lapsed ise uurivad.

Otsustati: Liis koostab teemanädala infolehe. Kui kellelgi tekib ideid, anda nädala lõpuni Liisile teada.



2. Kohapeal algatatud küsimused.

* Kersti: millised rühmad osalevad maitsetaimede kasvatamise projektis koos Räpina aianduskooliga?

Põngerjad ja Mesimummid.

* Rohelise Kooli seminarilt saadud koolitustõendid viia Liisile.

* Päikesekrõllidel on palve leida abilisipersonali poolt 22. veebruaril toimuval välikohviku üritusel. 

Igal rühmal on oma külastusaeg; toimuvad mängud, mõitatuste esitamine Eesti kohta. Valmistada tort 

lumest ja looduslikust materjalist rühmade ühistööna.

Appi tulevad: Liis, Kairi, Endla, Aigi, Helen, Annika.

* Kristi: kas osaleda sooja kampsuni päeval? Osaleda, 17. veebruaril; pakkuda oma mõtteid. Saab 

seostada Saarte nädala mustrite päevaga nt. (Kihnu troi)

* Helen millal tuleb maailmakoristuspäev? Oli sügisel, aga mais tuleb Teeme ära, siis osaleme.

* Anita: küünlatopside kogumise sooviks lõpetada veebruari lõpuga.

* Liis: palun esitada ettepanekuid teise poolaasta kohta, milliseid üritusi korraldada veel Rohelise Kooli

eesmärke arvestades Kerstile või Liisile.

* Kristi: praegu on käimas digikoristuse nädal, ja kuigi sellega enam liituda ei saa, puhastage oma 

arvutid mittevajalikust.

* Aigi: ettepanek läbi viia taaskasutusmaterjalidest meisterdamise nädal, mille käigus kaasata 

lapsevanemaid. Eelmine näitus, kus olid väljas piimapakenditest meisterdatu, oli väga populaarne. Sel 

korral võiksid lapsed ja vanemad jällegi kodus meisterdada. Aigi esitab ettepaneku Kerstile.

* Aigi: taaskasutamiseks on lasteaeda toodud palju tapeedinäidiseid. Hea oleks jagada rühmade 

kogemusi ja mõtteid selle toreda materjali kasutamisel. Anita: Särakrõllid tegid nendega mõned toredad

tööd ja on nõus jagama. Kristi: Nõo Krõlli FB gruppi oleks vaja koostada kaust, kuhu kõik saavad oma 

mõtteid ja töönäidiseid lisada.

* Järgmine Rohelise Kooli meeskonna koosolek toimub märtsis, kuupäev täpsustamisel. Siis 

arutletakse märtsist maini toimuvaid tegevusi. 


