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1. KESKKONNAPÕHIMÕTTED

Hoolime loodusest ja keskkonnast, endast- oleme osa loodusest
Innustame lapsi vaatlema, uurima ja katsetama
Tervisliku eluviisi edendamine - tegutseme palju õues
Prügi sorteerime ja jäätmete tekke vähendamine, taaskasutamine
Säästlikuse jälgimine, elekter ja vesi

2. KÄSITLETAVAD TEEMAD 

Elurikkus ja loodus
Meri ja rannik
Tervis ja heaolu

3. KÄSITLEVATE TEEMADE EESMÄRGID

Elurikkus ja loodus
Laste teadmiste laiendamine meie kodukoha taimedest, lindudest ja loomadest. Õuesõppe 
läbiviimine lasteaia õuealal ja väljaspool lasteaeda. Hoolitseme taimede eest – lilled rühmades, 
maitsetaimede kasvatamine. Hoolitsemine lindude ja loomade eest. Lasteaia õuealal on loodud  
tingimused elurikkuse suurenemiseks. Lasteaia õueala on liigirikas, kus viiakse läbi õuesõpet ja 
õpitakse tundma loodust aastaringselt.

Meri ja rannik
Laste teadmiste laiendamine meie veekogudest, nende asukatest ja taimestikust. Uurimustööna 
valmib igal rühmal ühe Eesti saare kohta infot käsitlev plakat. Mere teemalised mängud. 
Õppekäigud Nõo Veskijärve äärde aastaringselt.



Tervis ja heaolu
Lapsed saavad palju õues viibida ja liikuda. Lastele pakutav toit on tervislik. Lapsed kasvatavad ise 
maitsetaimi. Viiakse läbi tervisetegevusi rühmades tervishoiutöötaja poolt.

Aeg Tegevus Vastutaja
September Maailmakoristuspäev RK töörühm

Kunstihommik õuealal Rühmaõpetajad
Taimekastide talveks ettevalmistamine RK meeskond
Lillesibulate istutamine (krookused) RK töörühm
Üleeuroopaline spordipäev Liikumisõpetaja

Oktoober Helkurite kogumine aiale Andra, rühma õpetajad
QR koodi jaht lasteaia õuel (tunne puid) Mängukrõllid
Kadripäeva tähistamine Rühmaõpetajad
Muusikanädal Muusikaõpetaja, kõik rühmad

November Folkloorinädal Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad
Olümpianädal Liikumisõpetaja
Jäätmetekke vähendamise nädal Kõik rühmad

Detsember Töötajate ühismatk Tervisemeeskond
Piparkookide valmistamine Kõik rühmad

Jaanuar Raamatunädal Õppealajuhataja, rühmaõpetajad
Krõlli küünlajaht (alumiiniumist 
küünlaümbriste kogumine)

RK töörühm

Veebruar Lumest – lumele 112 Rühmaõpetajad
Meie armsad Eesti saared RK töörühm, kõik rühmad
Sooja kampsuni päev Rühmaõpetajad
Eestimaa sünnipäev õuealal Päikesekrõllid

Märts Maitsev Krõll Tervisemeeskond
Kevadised külvitööd rühmades Kõik rühmad
Vastlapäev Tervisemeeskond

Aprill Südamenädal Tervisemeeskond
Maitsetaimede kasvatamine Kõik rühmad
Õuesõppepäev Kaja

Mai Koristuspäev „Teeme ära” Rühmaõpetajad
Rattapäev Liikumisõpetaja
Spordipäev Liikumisõpetaja
Maitsetaimede õue istutamine Rühmaõpetajad

*Tegevuskavas võib vajadusel teha muudatusi.


