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Programmi „Roheline kool“ tegevuskava 2021/22 (põhikool) 

Tegevus  Toimumisaeg  Vastutajad  Osalejad  Sh tegevus 

kooliaias 

RK töörühma koosolekud õa jooksul Lemmi töörühm   

Prügi sorteerimise korralduse aja- ja asjakohastamine aastaringselt töörühm kõik + 

Keraamika- ja puutööring  aastaringselt Thomas, Aivar Kõik soovijad + 

Kodulehele rohelise kooli tegevus veebruar Maksim, Lemmi töörühm  

Tantsuvahetund (sh tantsuväljakutse) Iga päev 2.vahetund Riina +  

Õpilasesindus  

kõik  

Lahe geograafiatund (TÜ) 13.jaanuar Ele R 9.klass  

Lindude talvine toitmine. Plakatite tegemine. Jaanuar Rita 5.klass  

TÜ Teaduskooli uurimislabor 25.jaan. Ele R 7.-9.klass  

Keskkonnapõhimõtete stend jaanuar Aili, Helina töörühm  

Digikoristusnädal 

https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022/  

24.-31.jaan Ele R, töörühm 4.-9.klass  

BSP linnuviktoriin 28.jaan-28.veebr Lemmi 4.-9.klass  

Tervislik toitumine (loengusari) igakuiselt töörühm kõik  

https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022/


Mahetoidu kokandusring Igal teisipäeval Õnne kõik soovijad + 

Aasta tegijad looduses – stend jaanuar töörühm 6.klass  

Karula LK õppeprogramm „Jäätmed ringlusse!“ veebruar Lemmi 4.-9.klass  

Sooja kampsuni ja villaste sokkide päev 17.veebruar klassijuhatajad kõik  

Sildid (humoorikad) seintele, mis tuletavad meelde 

säästmist 

Jaanuar  Aili, Helina töörühm  

Mahetootjate talude külastused Aprill-mai Aive, Õnne kõik + 

Vastlapäev märts Märt, Riina kõik  

Tere, kevad! Projekt   https://terekevad.ee/  Märts-mai klassijuhatajad 1.-6.klass  

Aasta tegijate joonistamine - näitus I kv Aili, Helina, Vivian 1.-9.klass  

Taaskasutame rohkem, sh tööõpetuses aastaringselt töörühm kõik  

Kasemahla päev   aprill klassijuhatajad kõik + 

Nurmenukuvaatlus  https://nurmenukk.ee/et aprill Lemmi 6.-8.klass + 

Allikaprojekti tegevused aprill Lemmi 7.-8.kl  

RMK Metsaviktoriin  aprill Lemmi 1.-8.kl  

Kevadine kooliümbruse riisumine mai klassijuhatajad kõik + 

Kevadine spordipäev mai Märt kõik + 

Õppereis- tutvumine Eesti kooliaedadega mai töörühm kõik + 

Istutustalgud (vaarikas, köögivili) kooliaias mai-juuni töörühm, klassijuhatajad kõik + 

Kooliaias igale klassile Tootsipeenra ala väljamõõtmine, 

kogemusõppe tegevuses ainete lõiminguks 

aprill-juuni töörühm, klassijuhatajad kõik + 

https://terekevad.ee/
https://nurmenukk.ee/et


Õppekäik Otepää loodusmajja (KIK-projekt) juuni Lemmi, klassijuhatajad kõik  

Kevadine maastikumäng juuni Merle   

Kevadine suur taimejaht juuni Lemmi kõik + 

Rohelise Kooli tegevuskava 2021/22 (lasteaed) 

Tegevus Toimumisaeg Vastutajad Osalejad Sh tegevus aedades 

RK töörühmakoosolekud õa jooksul Lemmi Kaide  

Prügi sorteerimise korralduse aja- ja asjakohastamine jaanuar-veebruar õppejuht kõik + 

Tervisliku toidu kasvatamine ja valmistamine 

(maitseained, köögiviljad, salatid, võileivad, joogid) 

1x kuus õppejuht kõik + 

Tervislik toitumine ( loengud) igakuiselt töörühm kõik  

Stendil – aasta loom, -lind ja -puu aastaringselt Kaide kõik  

Vastlapäev  1.märts Merle kõik  

RMK Pähni külastuskeskuse külastus: “ Jäljed lumel” 24.jaanuar õppejuht kõik  

Mahetootja talu külastus aprill õppejuht kõik  

Õppekäik, uurimisretk, looodusvaatlus, aiavaatlus jm igal teisipäev rühmaõpetajad lapsed + 

Taimenimetustega sildid õueala puudel, põõsastel 

tuntumad taimed 

märtsist al. Kaide lapsed + 

Tartu AHHAA keskuse külastus märts õppejuht kõik  

Taaskasutus meisterdamises aastaringselt rühmaõpetajad kõik  

Traditsiooniline lasteaia spordipäev mai Merle kõik  



Kevadine matkamäng looduses aprill Merle Kõik  

Kevadkoristus õueala ja lasteaia ümbruses mai õppejuht kõik + 

Rühmatöö : “ Minu kodukoha loodus” juuni rühmaõpetajad lapsed  

 


