RK tegevuskava 2019-2020

Keskkonnaülevaatus, Laagri Lasteaed 2019

Elurikkus ja loodus-Lehelinnud
Mis on hästi
*Meil on õuealal palju putukaid
*Talvel toidame linde
*Meil on õuealal liikumas palju linde ja mõningaid loomi
Mis ei ole hästi
*Lapsed ei tea putukaid
*Õuealal puudub aiamaa
Ettepanekud, soovitused
*Lastele anda rohkem teadmisi putukatest
*Meil ei ole putukahotelli
*Õuealal ei ole lindudele pesakasti

Energia- Pääsukesed

LISA1

RK tegevuskava 2019-2020
Mis on hästi
*Akende ees on rulood ja kardinad
*Aknad on sügisel puhtad
*WC-s ja esikus saab reguleerida kütet
*Rühmaruumis on 2 termomeetrit
*Laps saab ise osades rühmades vee temperatuuri parajaks reguleerida
*Esikus ja rühmatoas saavad lapsed ise tule kustutada
*Kui tolm on võetud, siis on lambid puhtad
Mis ei ole hästi
*Osaliselt on tuuletõmbus (uksed ja aknad)
*Aegajalt elektroonika seadmed töötavad, kuigi neid ei kasutata
*Kõikides ruumides ei ole termomeetreid
*Oht, et kraanist võib kogemata tulla liiga kuum vesi, puudub termoregulaator
*WC-s põleb tuli lasteaia lahtioleku ajal
*kui tolm võtmata, siis lambid mustad
Ettepanekud, soovitused
*Kustutada tuled ruumist väljudes
*Elektroonikaseadmed välja lülitada kui ei kasuta

Meri ja rannik-Pääsukesed
Mis on hästi
*Lapsed tunnevad erinevaid kalasid ja oskavad kirjeldada kala välimust
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*Peale arutelu said lapsed teada, et keemilised vahendid läbivad veepuhastusjaama enne kui satuvad
merre
Mis ei ole hästi
*Lapsed ei tee vahet soolase ja magevee kaladel
Ettepanekud, soovitused
*Õppida tundma erinevaid kalu
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Kliimamuutused -Lepalinnud
Mis on hästi
Meil on pikk soe suvi
Mis ei ole hästi
*Me sõidame liiga palju autoga
*Mõni talv jääb lumetuks
Ettepanekud, soovitused
*Käi rohkem jala, sõida jalgrattaga või kasuta ühistransporti

Globaalne kodakondsus-Lepalinnud
Mis on hästi
*Laagri Lasteaias on lapsi erinevatest rahvustest
*Toit, mänguasjad ja riided on suures osas erinevatelt maadelt
Mis ei ole hästi
*Me ei tea toodete päritolu ja ka selle maa asukohta.
*Kaupade kaugelt transportimine soodustab kliimamuutusi
Ettepanekud, soovitused
*Rahvusnädalad, rahvustoidud
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Tervis ja heaolu-Siidisabad
Mis on hästi
*Õues õppimine on vajalik ja hea
*puu-ja juurviljad on kohalikud tooted
*igal hommikul sööme putru
*tasuta joogivesi on kogu päeva jooksul saadaval
*Lasteaias toimuvad liikumistunnid õues
*menüüs on alati salatid
*õues saab olla iga ilmaga
Mis ei ole hästi
*Rühmaruumis pole iseolemise nurka
Ettepanekud, soovitused
*Smuutisid võiks menüüd rohkem olla
*Suvel pole õuealal veega mängimise võimalust ja talvel toas
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Toit-Leevike
Mis on hästi
*Me sööme eestimaist toitu
*Meil on toidujäätmete jaoks eraldi prügikast
*Toidujäätmed lähevad osaliselt kodulindudele
Mis ei ole hästi
*Toidujäätmete prügikast on tihti väga täis
Ettepanekud, soovitused
*Võta ette nii palju toitu kui palju jaksad ära süüa
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Prügi- Urvalinnud
Mis on hästi
*Meie lasteaia maja on väga puhas.
*õueala on üldiselt puhas.
*lasteaia majas ja õues tühjendatakse prügikaste piisava sagedusega.
*rohelised prügikastid õues on kasutamiseks väga mugavad.
*Laagri Lasteaias õpetatakse lastele järjekindlalt puhtuse hoidmist ning õiget käitumist prügi puhul.
*Lasteia lähiümbruses väravate juures on mugavad prügikastid.
*Laagri Lasteaed on aidanud kogukonnal ümbrust puhtana hoida:õpetanud prügiteadlikku käitumist
ning käinud ümbruskonnas prügi korjamas.
*Lapsed teavad milliseid probleeme põhjustab prügi keskkonnale.
Mis ei ole hästi
*Õuealalt võib leida klaasikilde, vahtplasti, klaasvatti jm
*Lasteaia õuel võiks olla vähemalt üks prügikasti rohkem
*lasteaia ümbrus on kohati prügine:jões kilekotid, tulekustutid jne. Jalutusraja ääres olmeprügi,
pudelid
*metoodilises kabinetis on osa väga vanu õppevahendeid muutunud prügiks (aastaid kasutamata,
lastele ei ole atraktiivsed)
Ettepanekud, soovitused
*Meie lasteiaial võiks olla kindlad põhimõtted prügi suhtes (stendil kõigile nähtav piltidena või igas
rühmas meelespeana, pildimaterjali näol hoovis või kodulehel väärtuste seas)
*Igas rühmas võiks õpetada prügi osalistki sorteerimist-paber ja papp eraldi kasti (mõned rühmad
juba teevad seda)
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Jäätmed- Pöialpoisid
Mis on hästi
*Enamasti saadetakse lasteaias e-kirjasid
*Paberil kasutame mõlemat poolt
*Prügikastid on meil eraldi materjalide jaoks
*Pakendit ja pappi kasutame laste kunstitöödeks
*Paljudel toodetel plastiku taaskasutuse logo
Mis ei ole hästi
*Alati ei tehta kahepoolseid koopiaid
*Ei osteta ümbertöödeldud koopiapaberit
*Puudub võimalus kompostida orgaanilisi jäätmeid
Ettepanekud, soovitused
*Kasutada biolagunevaid kilekotte
*Sorteerimiseks pakendi prügikasti ja patareide kogumiskast
*Ostame ümbertöödeldud koopiapaberit

Õueala-Tihased
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Mis on hästi
*õuealal on erinevaid pindu:kivi, muru, kumm, puit, metall, plastmass
*Laste kunstitööd on aegajalt aia küljes ja kriidijoonistusi kivil (võiks rohkem olla)
*Meil on ronimisvahendeid, kus saab tasakaalu harjutada, turnida, ronida ja kiikuda
*Meil on vaikseid ja varjulisi kohti, kus istuda, kõneleda, mõtiskleda
*Meil on puuvilju ja marju
*õuesõppeklass tundide läbiviimiseks (võiks rohkem)
Mis ei ole hästi
*Asfaldile ega muule pinnasele joonistatud mänge meile ei ole
*Meil pole õuealal skulptuure, nt aedvilju, inmene, kes tervitav vm
*Lapsed ei tea millistel vahenditel lubatakse sattuda kanalisatsiooni
Ettepanekud, soovitused
*Õuesõppetunde võiks rohkem olla
*Kunstitöid õues rohkem näidata
*Skulptuurid õuealale
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Transport-Rähnid
Mis on hästi
Hetkel käivad paljud õpetajad jalgsi lasteaeda tööle
Mis ei ole hästi
Enamus lapsi tuleb hommikul autoga lasteaeda
Ettepanekud, soovitused
Näeme, et tulevikus tuleb enamus lapsi lasteaeda kas jalgsi või rattaga ja autoga sõidetakse üha
vähem.
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Vesi- Käbilinnud
Mis on hästi
*Meil on jõgi lähedal
* Taimeid saavad vihma poolt kastetud
*Meil on WC-s kahesüsteemne pott
*Vee temperatuur kraanist on reguleeritud
Mis ei ole hästi
*Me ei kogu vihmavett
*jõgi on prügi täis ja see on ohtlik ka lindudele
*kraanist tuleb liialt palju vett
*Kraan tekitab valet harjumust- ei sulge kraani
Ettepanekud, soovitused
*Lapsed peaksid teadma mis on magevesi, soolane vesi, miks on vaja säästa.
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