
Pärnu Kesklinna Lasteaed 
Rohelise Kooli tegevuskava 2022/2023õa 
Eesmärk: Keskkonnateadliku, loodussõbraliku ja tervisliku mõtteviisi kujundamine. 
                 Tunneme kodulähedast loodust ja viibime palju looduses . 
 

1.Valdkond: ELURIKKUS JA LOODUS 

Eesmärk: ümbritseva looduse liigirikkuse tundmine, ilu märkamine ja hoidmine 

 

Jrk Tegevus Aeg Vastutaja 

1. Õuesõpe: mängulised õppetegevused, loodusvaatlused, 

töö looduses, mängupeod. 

pidev õpetaja 

2. Õppekäigud looduses ja linnaruumis pidev õpetaja 

3. Teema “Pärnu linn kui õpikeskkond” käsitlemine: 
Muulitee ja mererand. Jõgi. Pärnu Muuseum. 
Pärnu sadam. Vallikäär.  Pernova Looduskeskus. 

Pargid. Veepuhastusjaam. Paikre OÜ 

 

pidev 

õpetaja 

4. Väikese õpperaja läbimine, rühma puu erinevatel 

aastaaegadel (3-6aastased) 

pidev õpetaja 

5. Suure õpperaja läbimine (6-7aastased) 2x aastas õpetaja 

6. Rühma toalille eest hoolitsemine pidev õpetaja 

7. Koostöö Pärnu Kuninga Tänava Põhikooliga: 

Ümbritseva looduse liigirikkuse ilu tundma ja hoidma 

õppimine 

oktoober 

aprill 

õppealajuhataja 

8. Toidulaual käivate lindude jälgimine, liigirikkuse 

kaardistamine. Lindude talvine toitmine. 

pidev õpetaja 

9. Taimekasti taimede hooldamine mai-

september 

õpetaja 

10. Seemnete külvamine, taimede kasvatamine 

taimekastidesse. 

 märts - 

aprill 

õpetaja 

11. Rahvusvaheline õuesõppepäev aprill õpetaja 

12. Osalemine  Räpina Aianduskooli taimeprojektis. veebruar - 

mai 

õpetaja 

13. Töötajate 

• jalutuskäigud looduses 

• osalemine õppeprogrammides 

• sportlikud koosviibimised looduses, mere ääres 

• koolitused 

pidev  

õpetaja 

õppealajuhataja 

14. Õueala liigirikkuse kasvule ja arengule soodsate 

tingimuste loomine 

pidev majandusalajuhataja 

15. Muru  niitmisvaba ala kujundamine juuni-

september 

majandusalajuhataja 

16. Seemnete külvamine, taimede kasvatamine ja lillede 

istutamine lasteaia lillepeenrasse. 

veebruar - 

mai 

õpetaja 

majandusalajuhataja 

17. Laste tööde näituse korraldamine lasteaias 

Laste tööde  korraldamine Pärnu Keskraamatukogus. 

veebruar õpetaja 

õpetaja 

 

 

 

 



2.Valdkond: PRÜGI 

Eesmärk: prügi sorteerimine, paberi kasutamise vähendamine  , taaskasutusvõimaluste  loomine 
 

Jrk Tegevus Aeg Vastutaja 

1. Prügi sorteerimine: segapakend, segajäätmed,  papp 

ja paber, biojäätmed, klaas, patareid 

 

pidev iga töötaja 

2. Materjalide taaskasutamine õppetegevustes pidev õpetaja 

3. e-kirjade saatmine paberkirjade asemel pidev iga töötaja 

4. Ümbertöödeldud paberist tualettpaberi kasutamine pidev majandusalajuhataja 

5. Kompostikastide  hooldamine. pidev õpetaja 

6. Vanapaberi ja papi kogumine OÜ Paikrele. pidev majandusalajuhataja 

7. Koostöös OÜ Paikre sorteerimiskeskusega 

prügisorteerimisõpe 

1x aastas õppealajuhataja 

8. Taaskasutusprojektide korraldamine, teemanädalate 

läbiviimine 

pidev õpetaja 

9. Maailmakoristuspäeva  korraldamine linnaruumis ja 

lasteaia õuealal. 

12 - 23.sept. RK koordinaator 

10. Osalemine digikoristusnädalal jaanuar RK koordinaator 

 

 

3.Valdkond: VESI. MERI JA RANNIK. 

Eesmärk: vee vajalikkus loodusele ja inimesele 

 

1. Säästlik vee tarbimine pidev õpetaja 

2. Korduvkasutatava veepudeli kasutamine õues pidev õpetaja 

3. Vee vajalikkus loodusele ja inimesele pidev õpetaja 

4. Katsed veega, vee erinevad olekud ja värvus pidev õpetaja 

5. Õppekäigud jõe ja mere ääres pidev õpetaja 

6. Koostöö Pernova Loodusmajaga. 

Õppeprogramm ,,Läänemere elustik" 
pidev õpetaja 

7. Koostöö arendamine  AS ,,Pärnu Vesi“ aprill õpetaja 

8. Koostöö arendaminer merebioloog Jüri Tensoniga aprill õpetaja 

 

      

Rohelise Kooli keskkonnatöörühm 2022/2023 õa 
1. õpetaja Merike Ilves  - koordinaator 

2. õpetaja Ülle Jaeger 

3. õpetaja  Eve Köök 

4. õpetaja Kiira Kurik 

5. õpetaja Marika Hämarsalu 

6. lapsevanem Bibi Lank 

7. majandusalajuhataja Anne Janson 

8. õppealajuhataja  Monika Lemberg 

9. direktor Maire Lulla 

 


