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  ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST KIKAS 

 

Tallinna Lasteaed Kikas asub Mustamäel looduslikult kauni männituka serval, aadressil 

Sõpruse pst.234, Tallinn. Lasteaed asutati  6.detsembril 1967. aastal ning kandis tollal Tallinna 

127. Lastepäevakodu nime. Esimesed lapsed tulid lasteaeda 1968.a. jaanuarikuus. Tööle 

hakkas 12 rühma, millest neli olid sõime- ja 8 aiarühmad. Lasteaed omab pikki traditsioone 

laste õpetamisel ja kasvatamisel ning põhiväärtuste edasikandmisel. 1997.a. nimetati lasteaed 

ümber Tallinna Lastepäevakoduks Kikas. Kaks aastat hiljem nimi lihtsustati ning uueks 

nimeks sai Tallinna Lasteaed Kikas.  Omandivormilt paikneb lasteaed  Mustamäe Linnaosa 

halduspiirkonnas, on koolieelne munitsipaallasteasutus, mille kõrgemalseisvaks asutuseks on 

Tallinna Haridusamet. Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt 

koolitusluba nr 2853HTM. 

 

Hetkel käib lasteaias 160 last ning töötab 36 töötajat . Lasteaias on avatud 9 rühma, millest 2 

on sõimerühmad. Kui laste arv üheksakümnendate keskpaigas järsult vähenes, siis rajati 

esialgsest 12 rühmast  ühe  asemele spordisaal. Spordisaali olemasolu võimaldab hästi 

organiseerida õppetööd  liikumises ja muusikas ning võimaldada huviringide tööd. Lasteaed 

avatakse hommikul kell 7.00 ja suletakse õhtul kell 19.00. Päeva   jooksul   saavad lapsed 

kolm korda süüa ja lõuna ajal puhata. Lasteaias töötab logopeed. Lisaks töötavad lasteaia 

ruumides ka erinevad huviringid, mis pakuvad järgmisi võimalusi: inglise keel, üldfüüsiline 

treening, tantsutreeningud.  

 

Lasteaia eripäraks on kvaliteedialane töö, mille tulemusena on saavutatud  auhinnalisi kohti  

konkurssidel ning suurenenud huvigruppide rahulolu lasteaia tööga. See on oluliselt kaasa 

aidanud lasteaia hea maine saavutamisele. Lasteaia omanäolisuseks on avatus ja valmisolek 

koostööks. Oleme osalenud  erinevates projektides ning meil on  mitmed erinevad partnerid, 

kellega toimib tulemuslik koostöö.  

 

Lasteaial on lastevanemate väga hea hinnang õppe- ja kasvatustööle ning vanemate rahulolu 

uuringutest on selgunud, et kõrgelt hinnatakse  lasteaia ja kodu koostööd, ühisüritusi ning 

lasteaia õpikeskkonda ja ka lasteaia toitu. 

 

Tallinna Lasteaed Kikas õppekava läbivateks teemadeks on keskkonnaõpetus ja 

tervisekasvatus. Alates 2005.a. kuulub Tallinna Lasteaed Kikas tervist edendavate lasteaedade 

(TEL) võrgustikku. Keskkonnahariduse teemast lähtuvalt oleme mitmel aastal osalenud 

erinevates keskkonnahariduslikes projektides. Suurt tähelepanu pöörame lasteaias 

väärtuskasvatusele ning väärtuspõhisele juhtimisele. 2012 aastal liitus lasteaed projektiga 

„Kiusamisest vaba lasteaed“. 2016 aastal liitusime Rohelise Kooli programmiga. 2019 aastal 

tunnustati meie lasteaeda keskkonnamärgisega Roheline lipp. 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

 Missioon 

Pakume lastele loomingulist alusharidust ja parimat päevahoidu. 

 

Visioon 

Olla  tuntud ja tunnustatud omanäoline lasteaed. 

 

Põhiväärtused 

Lasteaias toimivad väärtused annavad meie organisatsioonile omanäolisuse. Põhiväärtused on 

aluseks kõikides lasteaia töö valdkondades. Väärtustame ja hoiame oma toredat looduslikku  

liigirikast õueala. Meie lasteaia ühiselt sõnastatud põhiväärtused on: 

 

Hoolivus – me hoolime igast lapsest ja töökaaslasest.  Meie lasteaias on heasoovlik, üksteist 

arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. 

Turvalisus – meie lasteaia kasvukeskkond nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne on 

lastele ja töötajatele turvaline.  

Loovus – Meie õpetajad on laste suunamisel loovad ning arvestavad laste loovust õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel, sest loominguline laps saab edukamalt hakkama mistahes 

valdkonnas. Oleme alati avatud uutele ja uuenduslikele ideedele ning tunneme rõõmu loovast 

tegevusest. 

Tervis – meile on tähtis nii laste kui ka töötajate tervis, pöörame tähelepanu tervislikule 

toitumisele ja eluviisile. 

Koostöö – meie lasteaias toimib hea koostöö laste ja lastevanematega. Meie töötajad teevad 

edukat koostööd nii oma rühmas kui kogu organisatsioonis. Teeme koostööd ka teiste 

lasteaedade ja asutustega.  

 

Lasteaial on olemas oma sümboolika: logo, lipp ning tunnuslause- Tallinna Lasteaed Kikas- 

Rõõmsalt, tervelt , targalt, nutikalt kooli! 

 

 

 KESKKONNA PÕHIMÕTTED 

Võimalikult palju viibime värskes õhus, liigume, oleme rõõmsad ja terved 

 

Igal nädalal viime läbi ühe õuesõppe tunni, kasutades ära meie suurepärast liigirikast õueala 

Tarbime säästlikult: vett, elektrit, ei raiska toitu. 

Hoiame elukeskkonna puhtana: sorteerime prügi, kasutame prügi jaoks prügikaste nii toas, kui 

õues 

Taaskasutame erinevaid materjale 

Osaleme  keskkonnakampaaniates ja –projektides. 



 

INFO, TEAVITAMINE, KAASAMINE 

 

Rohelise kooli programmi tegemistest saab infot lasteaia kodulehelt. Lapsevanemaid 

teavitatakse rühmade meililistide-, rühmade FB gruppide-, rühmade blogidest, infosüsteemi 

Eliis kaudu, infostendidelt. 

Lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli tegemistest hoolekogu protokollide kokkuvõtete 

kaudu ning on kaasatud erinevatesse tegevustesse. 

Õpetajad ja töötajad saavad infot infotundides või ped. nõupidamistel ning stendidelt, samuti 

töötajatele mõeldud FB grupist 

 

 

TEGEVUSKAVA 

 

Õppeaasta teema 2019 -2020 õa. 

 

Õppeaasta teema „ Erinevalt üheskoos” 

 

Moto: Maailmas ei ole ühtegi täpselt samasugust inimest, neid ei ole loodud  ühesuguse 

tundemaailmaga, kommetega, ühesuguse nahavärviga. Oleme erinevad, oleme üheskoos. 

 

Eesmärgid: 

 

Teame millised väärtused on sõprus ja abivalmidus. 

Austame teiste rahvaste erisusi ja kombeid. 

Oskame arvestada kaaslaste ning enese emotsioonide ja tunnetega  - tundekasvatus 

Võtame eeskuju headest käitumisnormidest lastekirjanduse kaudu. 

 

Käsitleme „Rohelise kooli” teemasid õppeaasta vältel.    Põhiteemad sellel õppeaastal on: 

globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus,  õpiõu, tervis ja heaolu 

 

Teemad 

1. Elurikkus ja loodus * 

2. Kliimamuutused 

3. Energia 



4. Globaalne kodakondsus ( maad ja teised rahvad jne) * 

5. Tervis ja heaolu * 

6. Meri ja rannik, vesi  

7. Prügi ja jäätmed 

8. Õpiõu (originaalis kirjas kooliõu) * 

9. Transport 

10. Toit 

 Vastavalt õppeaasta teemale viiakse igal nädalal üks õppetegevus läbi õues. 

 

 

 TEGEVUSKAVA 

2020 - 2021 õa. Tegevuskava 

Aeg Tegevus Vastutaja/täitja Märkused                 

SEPTEMBER    

1. Rohelise 

kooli 

meeskonna 

loomine 

 Anne Lill Rohelise kooli meeskonda 

kuuluvad : 

Nevi – õpetaja 

Merilin – õpetaja 

Elise – õpetaja 

Tiiu – õpetaja 

Piret R – õpetaja 

Aili - õpetaja 

Eveli- liikumisõpetaja 

Merike - muusikaõpetaja 

Tiina – direktor 

Anne – õppealajuhataja 

Kadri – õpetaja abi 

Anna – lapsevanem 

Hedi – hoolekogu esindaja 

Raivo - töömees 

 



 

 

2.sept. 

 

Õppeaasta algus 

 

Hundi krossijooks 

 

tervisemeeskond 

Tervis ja heaolu 

2.septembril toimus lasteaias 

õppeaasta alguse ja 

keskkonnasõbraliku liikumise kuu 

raames „hundijooks”, e. 

maastikujooks.  

 

 

3. sept 

Maanteeameti 

liiklusmaterjalide 

presentatsioon 

tervisemeeskond Ei toimunud, materjalid saadeti 

lasteaeda 

Aug sept. Õunastop meie 

lasteaias 

õppealajuhataja Tervis ja heaolu 

Õunastop on koht, kuhu 

aiaomanikud saavad tuua üleliigsed 

õunad ja kust soovijad, kel 

kodumaiseid õunu käepärast ei ole, 

saavad need kaasa võtta.  

 

5.sept. Rohelise kooli grupi 

nõupidamine 

Anne Rohelise kooli meeskonna 

liikmete,  õpetajate 

asendamine. 

 

Keskkonna ülevaatuse 

küsimuste ja läbiviimise 

arutelu. I poolaasta 

tegevusplaani koostamine 

 

9.sept 

 

KIKi projekt 

Rabivere 

maastikukaitseala 

 

õpetajad 

Tervis ja heaolu, elurikkus 

Lepatriinude rühm 

maastikukaitsealal loodusega 

seotud teadmisi omandamas   

 

17 sept. 

Elurikkuse ala 

uudistamas 

 

Õp. Nevi 

Elurikkus 

Meie lasteaia territooriumil piiratud 



ala, kus saab käia tutvumas sinna 

vabalt tekkinud eluskooslustega 

16. sept Rohelise kooli grupi 

nõupidamine 

Anne Maailmakoristuspäev 22.sept  - 

läbiviimise korralduse arutelu 

Keskkonnaülevaatuse läbiviimise 

arutelu. 

 

14 sept – 18 

sept 

 

Liiklusnädal 

 Tervis ja heaolu 

 Selle nädala jooksul räägiti ohutust 

liiklemisest, liiklusvahendistest, 

meisterdati selle teemalisi 

meisterdusi, vaadeldi liiklust ja 

lapsed täitsid liiklustarga 

liiklusnädala tabelit näidates kuidas 

nad tulevad lasteaeda. 

Liikluskalendrid koos 

tabelplakatitega tõi Maanteamet.  

22. sept  Maailma-

koristuspäev 

Tiina 

Anne 

õpetajad 

Kliimamuutused.  

22.septembril 

Maailmakoristuspäeva raames 

koristasid meie lasteaia lapsed ja 

õpetajad õueala ning vanemad 

rühmad koguti prahti väljastpoolt 

territooriumi 

 

23.sept Saagikoristuspäev 

Sügisesed 

õpiõue tegemised 

õpetajad  Õpiõu. Eelista eestimaist.  

Sügis saabub ning on 

saagikoristusaeg. Tomatimajast on 

juba mitmel korral toredat saaki 

korjatud ning kõik rühmad saavad 

järgemööda sellest osa. 

Lepatriinude ning Põngerjate 

rühmade lapsed  võtsid üles 



kartulid neid oli 72. 

Õuesõppe raames on lapsed 

jälginud taimede kasvamist ja saagi 

valmimist.  

 

23. sept Meie vabatahtlik 

Türgist 

Elise Globaalne kodakondsus 

Saabunud vabatahtlik Türgist tegi 

kokkuvõtliku ülevaate oma maast 

ja selle eripärast lastele 

 

24. sept. 

Õppekäik Mustamäe 

kogukonnaaeda 

Merilin 

Anne 

Elurikkus 

 Põngerjate rühma lapsed 

külastasid Mustamäe 

kogukonnaaeda. Lapsed õppisid 

tundma erinevaid taimi ning nende 

nimetusi. Õpetajad said ideid, 

kuidas õpiaeda kujundada 

25. sept. Projekt „Tulest 

targem“ 

Anne Tervis ja heaolu 

Nõmme päästekomando laste 

teadmisi kontrollimas ja jagamas 

29.sept. KIKi projekt  

Saku terviserada 

Tiina Elurikkus 

Segasumma ja Põngerjate rühmad 

Saku tervise – ja metsaradadel. 

Fookuses olid erinevad meeled 

 

OKTOOBER    

1. okt.  Rahvusvaheline 

muusikapäev 

Merike Globaalne kodakondsus 

Õueüritus. Lapsed tutvusid 

erinevate muusikainstrumentidega 

ning mängisid  õppemänge 

6.okt Poriköögi avamine Lapsevanemad 

õpetajad 

Õpiõu 

Segasumma rühma lapsevanemad 

tegid lastele toreda kauplus- 

poriköögi 



Kuu jooksul 

 

Keskkonnaülevaatus 

läbiviimine 

Anne Teostus, kokkuvõtted ja 

teavitamine 

06. okt Niidutaimede 

külvamine 

Õpetaja Nevi Elurikkus 

Põngerjate rühma lapsed külvasid 

niidutaimede seemned aiakesse, 

mille valmistasid meile Kopli 

Ametikooli õpilased 

07.okt. Leivapäev õpetajad Tervis ja heaolu. Eelista 

eestimaist toitu 

Aiarühmade lapsed said 7 erinevas 

punktis omandada teadmisi 

teraviljadest ning nendest 

valmistatud saadustest. 

 

07.okt.-09 okt Leivanädala 

tegemised 

Õpetajad 

Õpetaja abid 

Eelista eestimaist 

Võileibade valmistamise 

hommikud ning kaeraküpsiste 

küpsetamise hommikud 

08.okt Liikumisüritus Õpetajad 

tervisemeeskond 

 

Tervis ja heaolu 

„Rõõm liikumisest I“ 

Igakuine ülemajaline liikumisüritus 

 

12. okt. Sügisnäitus galeriis Õpetajad 

lapsevanemad 

Elurikkus 

Looduslikust materjalist 

kompositsioonide ja piltide näitus 

galeriis vt. koduleht 

16.okt Vanemate rühmade 

kehalised katsed 

 

Õp. Piret ja Eveli 

Tervis ja heaolu. 

Vanemate rühmade sügisesed 

kehalised katsed: pallivise, 

kaugushüpe, 30 m jooks  

19.okt. Kunst looduslike  Õpiõu 



vahenditega - 

õuesõppepäev 

Kunsti tehti õuealalt leitud 

looduslike vahenditega 

okt Õpetajate päeva matk 

Altjal 

Tiina Tervis ja heaolu. Elurikkus 

Toimus personali matk Altja 

loodusrajal ning Rakvere linnuses. 

Külastati ka politseimuuseumi 

21.okt 

 

Keskkonnahariduse 

konverents 

 

Anne  

 

27. okt KIKi projekt  

Muraste loodusrada 

Tiina  Elurikkus 

„Avastusretk looduse igapäevaellu“ 

Karupoeg Puhhi rühm 

30. okt Projektõpe 

„Saurused“ 

Nevi  

Merilin 

Elurikkus. Globaalne 

kodakondsus 

Põngerjate rühm soovis teadmisi 

saada eelajaloolistest loomadest 

maakeral 

 

 

NOVEMBER    

 

03. nov 

 Suur nukutegu 

Rahvusvaheline 

projekt 

Tiina 

personal 

Globaalne kodakondsus 

Koostöös Keila Kiwani klubiga 

Tallinna Lastehaiglale. Meie 

lasteaia personal valmistas 151 

nukku 

 

06. nov. Evakuatsiooniõppus 

personalile 

Tiina Tervis ja heaolu 

 Toimus internetipõhine 

teoreetiline osa ning 

evakuatsiooniõppus 

. 

 



7. nov Rohelise kooli grupi 

koosolek 

Anne Kuu tegemiste arutelu. 

Elurikkuse küsitluse materjalid   -

arutelu 

Kuu jooksul Lehekoristuskuu Tiina  

Anne 

õpetajad 

Kliimamuutused 

Kõik rühmad ja õpetajad riisuvad, 

õuealal on  eraldatud alad 

kompostimiseks 

nov Tuttpütt 

joonistusvõistlusel 

osalemine 

õpetajad Elurikkus 

Digijoonistusvõistlusele läks üks 

töö Karupoeg Puhhi rühmast 

10. nov. Mardipäeva 

toimetused 

õpetajad  Globaalne kodakondsus. 

Kliimamuutused 

Taaskasutusmaterjalidest 

mardimaskide meisterdamine 

rühmades. Mardipäeva kommete 

meelde tuletamine 

14. nov Jäätmetekke 

vähendamise nädal 

õpetajad Kliimamuutused. 

Alustasime jäätmetekke 

vähendamise nädala tegemisi 

taaskasutusega. 

 

18. nov. Rahvusvaheline 

liikumismängude 

päeva raames 

„Liikumis- ja 

loodusmängud“ 

Tervisemeeskond 

õpetajad 

Tervis ja heaolu. Globaalne 

kodakondsus. Kliimamuutused. 

Tervisemeeskonna eestvedamisel 

liikumismängude ning loodusbingo 

mängimise hommikupoolik.  

 

 nov. Jäätmetekke 

vähendamise nädal 

„Helkurid 

kogukonnale“ 

Projekt „ Ole nähtav“ 

 

õpetajad Kliimamuutused. Tervis ja 

heaolu. 

Projekt „Ole nähtav“ 

Toimusid taaskasutusmaterjalist – 

helkurite valmistamine rühmades 

jagamiseks kõigile, kellel see 



puudub. Helkurid riputati lasteaia 

aia külge koos plakatitega „Kanna 

helkurit“, „Ole nähtav“ jne. 

24. nov „Rõõm liikumisest II” Segasumma 

rühma õpetajad 

tervisemeekond 

muusikaõpetaja 

Tervis ja heaolu 

Rühmad liikusid erinevaid punkte 

mööda ning teostasid seal 

kirjeldatud liikumisülesandeid 

25. nov Kadripäev Õpetajad  

Merike 

Globaalne kodakondsus 

25.novembril toimus lasteaias suur 

kadripäeva trall. Kadrid toimetasid 

oma rühmades, laulsid laule, 

esitasid teineteisele mõistatusi ja 

soovisid õnne.  

nov. Projekt „ Ole nähtav“ Anne  Tervis ja heaolu. Transport. 

Liiklusnädala teemadest kasvas 

välja ülemajaline projekt, kus igas 

rühmas valmistati liiklusteemalisi 

palkateid, ülekäigu radasid, 

valgusfoore jne.Käidi 

tänavaliiklust jälgimas. Tutvuti 

erinevate liiklusvahenditega 

 

 

DETSEMBER    

2.dets. Advendihommik Anne 

Õpetajad 

Globaalne kodakondsus 

Süüdati esimene küünal -räägiti 

jõuluaja algusest 

7.dets Päkapikkude 

kommikoti teatejooks 

Anne Tervis ja heaolu 

Osalesid kõik rühmad 

13.dets. Lasteaedade ja 

koolide linnaaianduse 

infopäev 

Anne 

Nevi 

Õpiõu.Elurikkus 

Info õpetajatele 

taotluse koostamine 

Dets- jaanuar Kogume õpetajad Kliimamuutused. 



küünlaümbriseid Küünlaümbriseid koguti 

ülemajaliselt Kokku 2024 tk 

aktiivsemad olid Karupoeg Puhhi, 

Põngerjate ja Lepatriinu rühmad 

dets. „Jõulukaardid 

hooldekodudele“ 

 Globaalne kodakondsus 

Novembri keskel reageerisime 

üleskutsele valmistada Eesti 

hoolekandeasutustele jõulukaarte. 

Avaldasime soovi toetada 50 

kaardiga, kuid valmistasime 110 

kaarti. Pälvisime ka Haridusameti 

tunnustuse. 

9.dets. Jõulukalendrite näitus 

galeriis 

 Kliimamuutused 

9.detsembril  avati lasteaia galeriis 

näitus “Jõulukalender”. Kalendrid 

valmisid taaskasutusmaterjalidest. 

dets Rohelise kooli grupi 

nõupidamine 

Anne Järgmise poolaasta tegevuskava 

arutelu 

14. dets Jõulusalmid 

kogukonnale 

  Globaalne kodakondsus 

Iga rühm valmistas „jõulukuuli“, 

millel oli tore jõulusalm. 

Kaunistused pandi näitusele aia 

välisküljele, et iga mööduja saaks 

endale sobiva valida. 

dets. Käbiteadus 2020-

Jõulupärgade 

konkurss 

Korraldaja Männi 

lasteaed 

Ulvi Lepatriinude rühm pälvis 

tunnustuse ja karika 

Dets. Muinasjutt ja digi 

maailm 

Anne Globaalne Kodakondsus 

Õpetajad lugesid ja jutustasid 

lastele klassikalisi muinasjutte. 

Jutustamisel said lapsed kasutada 



robootikavahendeid  

    

 

 

JAANUAR 2021   

jaan. Vabatahtlik Türgist 

 Lasteaia tegevustes 

osalemas 

Elise 

 

Globaalne kodakondsus 

Meie vabatahtlik Ashly viib 

edukalt läbi ja osaleb 

õppetegevustes. Omaalgatuslikult 

on teinud lastega Türgi küpsetisi 

mitmes rühmas. 

.jaan. Loomade projekt 

Põngerjate rühmas 

Merilin 

Nevi 

 Ashley 

Elurikkus  

Hästi sai selgeks elurikkuse mõiste. 

Lapsed said vastuseid oma 

küsimustele loomade elust. 

11.jaan. Registreerumine 

Räpina Aianduskooli 

projekti 

„Kurgisõbrad 2021! 

Anne Elurikkus 

Registreerisime 4 rühma projekti, 

kuna 5 ndat enam ei saanud, 

käivitasime selle rühmaga projekti 

omaalgatuslikult 

Jaan. Osavõtt 

Linnukasvatajate 

Seltsi loovkonkursist 

„Lumelind 2021“ 

1.märtsiks 

Õpetajad 

lapsevanemad 

Elurikkus. Vesi 

Tööd esitasid 4 rühma 

Tunnustuse Haridusametilt ja 

võidu sai Muumide rühma 

lumeskulptuur kakust nimega 

„Ninnu“ 

 

jaan Talvine 

aialinnuvaatlus 

Õpetajad, 

lapsevanemad 

Elurikkus 

 Rühmades tehti ettevalmistusi 

talviseks aialinnuvaatluseks , 

vaadeldi ja õpiti lindusid tundma, 



samuti kutsuti üles osalema peresid 

27.jaan. Ülemajaline 

liikumisüritus „Rõõm 

liikumisest III“ 

Põngerjate rühm Tervis ja heaolu 

Liikumisülesanded erinevates 

punktides 

25-31 jaan Digikoristusnädal Anne Kliimamuutused 

Personal puhastas arvutitest 

mittevajaliku 

VEEBRUAR 

 

   

9.veebr 
  Näitus galeriis 

„Eestimaa 

loodus“ 

Tiina 
Kliimamuutused 

. 

 

 

9. veebr 
Sooja kampsuni päev 

Anne  Merike 
Kliimamuutused 

Sellel päeval räägiti lammastest, 

villa ja lõnga saamisest, 

kudumisest. Saalis on tore näitus 

kampsunitest, kinnastest, 

sokkidest, mütsidest, sallidest, 

lõngadest, kootud ja vilditud 

mänguasjadest, vilditud sõlgedest 

jne. Paljud näituse eksponaadid 

tõid lapsed kodust. Lapsed said 

teada, kuidas vanasti lõnga värviti 

ja neil oli võimalik katsetamise teel 

värvida valget lõnga erinevate 

taimede ja teedega 

 Häirekeskuse 

konkurss „112 lumest 

lumele“ 

Anne Tervis ja heaolu 

Häirekeskus korraldas 

fotokonkursi „Lumest lumele 112“. 

Konkursil osalemiseks soovitati 



igal rühmal fotole jäädvustada 

selle, kuidas nende arvates võiks 

efektselt olla kujutatud 

hädaabinumbrit 112. Oodati 

toredaid loomingulisi lahendusi. 

 Konkursist võttis osa 5 rühma 

  

veebr. Loomade projekti 

üleminek teemale 

„Koerad“ 

Nevi Merilin Kuna õpeteja abi käib 

vabatahtlikuna loomade 

varjupaigas abiks, rääkis ta sellest 

ka lastele, sellest tekkis huvi. 

Lapsed meisterdasid 

jääkmaterjalidest loomade 

varjupaiga, mänguväljaku, 

loomade polikliiniku ning koerte 

kelgurakendid 

14.veebr. Sõbrapäev õpetajad Globaalne kodakondsus; 

Kliimamuutused 

14. ja 15. veebruaril oli palju 

erinevaid sõbrapäeva üritusi. Käidi 

teineteisel külas, mängiti mänge, 

meisterdati, 

taaskasutusmaterjalidest, tehti torti, 

lõigati nööri küljest pimesi komme, 

toimus disco.  

16 veebr Vastlapäev. 

Liikumisüritus 

„Rõõm liikumisest 

IV“ 

Tervisemeeskond 

õpetajad 

Tervis ja heaolu. Globaalne 

kodakondsus. 

Spordipäeval osalesid ka Järveotsa 

lasteaia 3 rühma. Õuealal olid 

erinevad punktid, kus olid erinevad 

ülesanded, mida tuli lahendada 

ning rahvuslikud mängud. 3 punkti 

eest vastutasid Järveotsa Lasteaia 



rühmad. 

22 veebr. Vabariigi aastapäev Merike 

Piret 

Globaalne kodakondsus.  

Toimus QR kood orienteerumine 

õuealal 

 

MÄRTS    

2 märts Kalade projekt 

Põngerjate rühmas 

Nevi 

Merilin 

Elurikkus. Meri ja rannik 

Lapsed saavad vastuseid kalade ja 

veekogude kohta 

 

10.märts  Laternamatk -

Seewald 

Anne Tervis ja heaolu 

Töötajate matk ajaloolise 

raviasutuse radadel 

12. märts Aasta linnu 

joonistusvõistlus 

 Elurikkus 

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tartu 

Kunstimuuseum kutsusid üles 

joonistama 2021. aasta lindu 

kuldnokka. Lasteaeda saadeti 

esindama 6 lapse tööd. 

15. märts Emakeelepäev  Globaalne kodakondsus 

Emakeelepäeva puhul tehti 

rühmades toredaid temaatilisi 

tegevusi: lavastati “Kakukest”, 

loeti luuletusi “Sõnaväänaja”, 

“Eestimaa”,”Üks väike konn”, 

mängiti kooli “Jänkude tähekool” 

jm. Juhtkond kirjutas e-etteütlust ja 

õpetajad koostasid sõnadest 

luuletusi 

16. märts Kelaff 

Multifilmide 

konkurss 

 Tervis ja heaolu 

 Selle aasta alateemaks oli „Tervis“ 

Põngerjate rühma lapsed koos 

õpetaja Meriliniga osalevad 



multifilmide festivalil “KeLaFF”. 

Multifilmi nimi on “Loomade 

kiirabi” ja see on koertest, õnnetust 

kukkumisest mänguväljakul ja 

haiglasse viimisest. 

22 -26 märts Rahvusvahelise 

veepäeva raames 

veenädal 

Tegevused veega 

rühmades. 

Anne Kliimamuutused. Vesi 

Rahvusvahelise veepäevaga algas 

meie lasteaias veenädal. Lapsed 

saavad teadmisi  ning vastuseid 

oma küsimustele seoses veega: 

milleks vett kasutatakse, kes vees 

elavad, mis vett sisaldab jne. 

Nädala jooksul tehakse ka 

erinevaid katseid ning vaadatakse 

 õppefilme. 

märts Rahvusvaheline 

kalade 

joonistusvõistlus Fish 

Art Contest 

õpetajad Elurikkus 

Konkursile saadeti 5 lapse tööd 

31. märts Liikumisüritus 

„Rõõm liikumisest V“ 

Sipsikute rühm 

tervisemeeskond 

 Tervis ja heaolu 

Spordipäeval osalesid ka Järveotsa 

Lasteaia 3 rühma. Õuealal olid 

erinevad punktid, kus olid erinevad 

ülesanded, mida tuli lahendada. 

Kuu jooksul „Seemned mulda” Anne 

Kadri 

õpetajad 

Elurikkus 

Rühmad külvavad seemneid nii 

lasteaias kui kodus, et õuealal 

elurikkust suurendada 

    

    

    

 

APRILL    



Kuu jooksul Aktiivsustabelid 

õpetajate toas ja 

rühmades 

Tiina Tervis ja heaolu 

Rühmad ning töötajad täidavad 

aktiivsustabeleid 

.apr. Pääsküla Rabajooks 

ei toimunud 

tervisemeeskond 

 

Tervis ja heaolu 

Traditsiooniline terviseüritus 

peredele ja personalile. Kuulutused 

rühmades. 

apr 

 

Tervisekuu tegemised 

rühmades 

Anne Tervis ja heaolu 

Erinevad tegevused ja projektid 

rühmades 

15.apr Rohelise kooli grupi 

koosolek 

 

Anne Õpiõu 

Õpiõue  vahendite ülevaatamine. 

Kasvuhoone ja uute peenrakastide 

paigaldamine. Ka muu inventari 

soetamine õpiaedade toetuse eest. 

9. apr. Projekt „Inimene“ Segasumma rühm Tervis ja heaolu 

Lapsed saavad vastuseid neid 

huvitavatele küsimustele 

14.apr. Rahvusvaheline 

õuesõppepäev 

Anne 

õpetajad 

Õpiõu 

Õpime õues 

16.apr. Kasvukastid Hedi- lapsevanem Õpiõu. 

Lasteaeda toodi lapsevanemate 

initsiatiivil valminud kasvukastid 

19.apr. Kasvukastide 

peitsimine 

Ulvi Õpiõu 

Lepatriinude rühma lapsed 

peitsisid kasvukaste tõrvaõliga 

21. apr Liikumisüritus 

„Rõõm liikumisest 

VI“ 

Naerulinnu rühm Tervis ja heaolu. Õpiõu. 

Liikumistegevused ja 

nuputamisülesanded erinevates 

punktides 

27. apr Rahvusvaheline 

konnade kaitse päev 

Anne 

 Merilin 

Elurikkus 

Temaatilised tegevused ning 

mängud rühmades 



apr Näitus emadepäevaks  Globaalne kodakondsus 

Mustamäe Linnaosa Valitsus palub 

Mustamäe lasteaedade tublidel 

lastel valmistada 

(joonistada/voltida/teha 

aplikatsioone jne) Tallinna 

Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) 

1. korruse näituseakendele paberist 

ja kartongist liblikaid. 

26-30. apr. Emadepäeva näitus 

galeriis „Lillekimp 

emale“ 

Tiina Kliimamuutused 

Kasutada taaskasutusmaterjale 

1.apr – 16 mai Loodusfestivali 

raames fotokonkurss 

„Metsik linn“ 

Õpetajad, lapsed, 

lapsevanemad 

 

    

 

MAI    

mai Muinasjutupiltide 

näitus kogukonnale 

Tiina Globaalene kodakondsus 

 

11. mai Mustamäe 

lasteaedade 

keskkonnateemaline 

mälumäng 

„Mustamäe öökull“ 

 Elurikkus 

Korraldab meie lasteaed 

Kuu jooksul „Teeme ära 

talgupäeva” 

tegevused 

Anne 

Tiina 

õpetajad 

Tervis ja heaolu. Õpiõu. 

 Heakorratööd õuealal 

Kuu jooksul Õpiõue rajamine -

õppeklassi 

täiustamine 

Rohelise kooli 

meeskond 

Elurikkus 

Kasvukastide ettevalmistamine 

taimede istutamiseks, kasvuhoone 

ülespanek, taimede istutamine jt. 

tööd 



12. mai KIKi projekt  

Loomaaed 

Tiina Tervis ja heaolu. Elurikkus 

 

22. mai Rahvusvaheline 

elurikkuse päev 

õpetajad Elurikkus 

 ARTE välejalg õpetajad Tervis ja heaolu 

 

 

mai Sõimede spordipäev õpetajad Tervis ja heaolu 

 

mai Kehalise võimekuse 

päev koolieelikutele 

tervisemeeskond Tervis ja heaolu 

Kehalised katsed: pallivise, 

kaugushüpe, 30 m jooks 

 

 

JUUNI    

juuni Õpiõue täiustamine Anne 

Kadri 

 

 

03.juuni KIKi projekt 

Aegna saar 

Tiina 

õpetajad 

 

05.juuni Maailma 

keskkonnapäev 

Anne  

Kuu jooksul Õuesõppe tegevused: 

Vaatlused, uurimised, 

katsed, kogemised, 

matkad, aiatööd 

 

õpetajad  

 

 

 

TEGEVUSKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 

Iga õppeaasta alguses vaadatakse tegevuskava üle ning lisatakse uueks õppeaastaks 

tegevused, mis võivad lähtuda õppeaasta teemast ning uutest projektidest.   Tegevuskava 



muudatusi tutvustatakse sügisel pedagoogilises nõukogus.  Parendusi  võimalik esitada 

õppeaasta vältel  töögrupile.  Neid arutatakse töögrupi koosolekul ning kinnitatakse 

pedagoogilises nõukogus.  

 


