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PALDISKI LASTEAED NAERULIND 

 

Paldiski Lasteaed Naerulind liitus Rohelise Kooli võrgustikuga augustis 2018, et saada ja jagada 

häid kogemusi keskkonnakasvatusest. Soovime kaasa aidata keskkonnateadlikkuse 

jätkusuutlikkusele sellega , et Naerulinnu väikesed ja suured väärtustavad loodust, käituvad 

keskkonnasõbralikult, hoolivad ja säästavad – seega hoiavad maailma meie ümber. 

 

NAERULINNU MÕTTETERAD 

 

N – NAERUSUISELT LOODUSES 

A – ABIVALMID TEISTE SUHTES 

E – ENERGIA KOKKUHOIDLIKUD 

R – ROHELISE MÕTTEVIISIGA 

U – UURIVAD JA UUDISHIMULIKUD 

L – LOODUSESÕBRAD 

I – INNUKAD PRÜGISORTEERIJAD 

N – NUTIKAD KLIIMASPETSIALISTID 

D – DISTSIPLINEERITUD 

 

Lasteaia lühitutvustus: 

 

Paldiski Lasteaed Naerulind on kuue rühmaline eestikeelne lasteaed. Lasteaias töötab 2 

sõimerühma, 4 aiarühma. 

1. Liblikad 1,5 – 2 aastased 
2. Mesilased  2– 3 aastased 
3. Siilid  3 – 4 aastased 
4. Jänkud 4 – 5 aastased 
5. Lepatriinud 5 - 6 aastased 
6. Oravad 5 – 7 aastased 

 
 
 

Lasteaia üldeesmärk: 

 



Lähtume lapsest – kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Märkame ja hoolime. Tunnustame 

,,Aasta õpetajat”. Meie töötame selleks, et lastel oleks hea. 

Oleme sõbralikud – eeskõige laste ja lastevanematega, loomulikult ka külaliste ja 

kolleegidega. Kevadel tunnustame ,,Aasta töötajat”. 

Teeme koostööd – oleme meeskond, tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel. 

Oleme lojaalsed laste, lastevanemate ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi ja töötajaid. 

Vahetame ideid ja kogemusi. Ei keela oma abi, kui seda palutakse. Täidame maja reegleid. 

Oleme uhked oma lasteaia üle. 

Usaldame üksteist -  julgeme küsida, räägime kaaslasega ning oleme avatud. Peame lepetest 

kinni. Märkame ja toetame teineteist. 

 

Lasteaia eripäraks on suur venekeelsetest peredest pärit laste osakaal, kes soovivad oma 

lastele anda eestikeelset alusharidust ning sellega soodustada nende lõimimist ühiskonda. 

Lasteaias toimub eesti keele tugiõpe. 

Lasteaia missioon: 

 Lapsesõbraliku ja igakülgset arengut toetava keskkonna loomine.  

 Et meie lapsed, olenemata koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis 

õppimise ja käitumisega hästi toime ning väärtustaksid oma kodu, perekonda ja 

kaasinimesi.  

 Laps on meile võrdväärne koostööpartner, oma kogemuste tasandist lähtuvalt.  

Visioon 

Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik – tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt 

mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja 

õpetajad erinevate kivimitena üksteist toetamas ja täiendamas – koos moodustades tugeva 

ühtse terviku, mis tagab Paldiskile kindla, eesti rahva traditsioone ja kombeid au sees hoidva 

terviku. 

 

LASTEAED NAERULIND KESKKONNAPÕHIMÕTTED 

1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva kaskkonna vastu, läbi vahetu kogemuse 

2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse 

3. Lasteaia Rohelise kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele 

4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine 

5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine 

6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine 

7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine 



8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine 

9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel 

 

Rohelise kooli käsitletavad teemad:  

2019/2020 – õ.a.: 

 Jäätmed 

 Prügi 

 Elurikkus ja loodus 

 Globaalne kodakondsus: 

 Uurida, millised riigi kodanikke on meie lasteaias 

 Sugupuu uurimine ja tegemine 

 

 

2020/2021 – õ.a.: 

Meri ja rannik: 

 

Vesi: 

 Kampaania “Säästame vett” 

 

Tegevused: 

Jäätmed:  

 Pandipakendite taaskasutamine 

 Taaskasutusmaterjalidest robotid 

 Kilekoti asemel teeme ise T-särkidest ökokoti 

 

Prügi: 

 Prügi sorteerimine 

 

Elurikkus ja loodus: 

 Rabamatk Valgejärvel 

Globaalne kodakondsus: 

 Mardi- ja Kadripäev 



 Kolmekuningapäev 

 Maslenitsa 

 Vabariigi aastapäeva tähistamine 

 

Informatsiooni jagamine:  

 Koduleht, e-mail. 

 Informatsioon seinale, uksele, stendile. 

 Suuline teavitus õpetajalt. 

 Lapsevanemate nõustamine ja kaasamine keskkonnahariduse kujundamisel. 

 Lapsevanemad on kaasatud erinevatesse lasteaiategevustesse. 

 Kuulatakse ära iga ettepanek ja võimalusel teostatakse. 

 

 

 

Tegevuskava uuedamise kord:  

Iga õppeaasta alguses vaatab töögrupp tegevuskava üle ning vajadusel lisab antud aastaks 

tegevused. Töögrupi liikmed tutvustavad tegevuskava muudatused sügisel pedagoogilises 

nõukogus. Tegevuskava muudatus- ja parendusettepanekuid võimalik esitada õppeaasta 

vältel kirjalikult või töörupi koosolekutel, neid arutatakse ning kinnitatakse pedagoogilises 

nõukogus. 

 

TEGEVUSKAVA 2019/2020 õ.a. 

Eesmärgid: 

 Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse õuesõppe ja 

loodushariduse põhimõtetest, toetudes projektidele. 

 Kõik töötajad, lapsevanemad ja lapsed teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik. 

 

Põhimõtted: 

 Innustada lapsi vaatlema, uurima ja katsetama. 

 Innustada lapsi jutustama lugusid läbi kogetu. 

 Lapsevanemate kaasamine keskkonnaotsuste tegemisel. 

 Keskkonnaalased koolitused. 

 Keskkonna säästlukkuse tõstmine läbi konkreetsete tegevuste. 

 

 



Tegevus 

Kestvus/toimumisaeg 

Läbiviijad/vastutaja 2018 2019 2020 2021 

Lasteaed liitub 
rahvusvahelise Rohelise 
Kooli programmiga 

X    Õppealajuhataja  

Taaskasutuslaat (sügisel) X X X X Õppealajuhataja  

Sügisnäitus X X X X  

Rohelise Kooli töörühma 
moodustamine 

X X X X Õppealajuhataja  

Rohelise kooli seminaridel 
osalemine 

X X X X 
Õppealajuhataja, 

õpetajad  

Rohelise kooli programmi 
tutvustamine pedagoogilisel 
nõupidamisel/ hoolekogule 

X X X X Õppealajuhataja  

Keskkonnatöörühma 
loomine 

X    Õppealajuhataja  

Kodulehe täiustamine X X X X 
Rohelise Kooli 

töögrupp 

Valgejärve rabamatk X X   Juhtkond   

Õueala makett ja plaani 
koostamine 

 X X  Oravad  

Keskkonna ülevaatuse 
teostamine/analüüs 

X X X X 
Rohelise Kooli 

töörühm  

Tegevuskava koostamine, 
läbivaatamine 

X X   
Rohelise Kooli 

töörühm  

Fuajees näitus: “Robotid” 
jääkmaterjalidest  

X    Jänkud 

“Meisterdusi metsast” x     

Looduse tundmaõppimine 
“Lehesõbrad” 

X    Jänkud  

“Paberihunt” X    Jänkud 

“Pandipakendite 
taaskasutamine” 
külastuskäik Eesti 
Pandipakendi keskusesse 
(24.jaanuar 2019) 

 X   Oravad ja Liblikad 

Putukahotelli tegemine  X    

Lindudele söögimajade ja 
söögikohtade loomine, 
vaatlused 

X X X X Kõik rühmad 

Huvitava Bioloogia Kool: 
Looduskeskkonna-alased 
katsed lasteaias – “Värvilised 
silmad” 

X    Oravad, Liblikad 

Herbaarium   X   Kõik rühmad 



Küünlaümbriste- ja patareide 
kogumine 

X X X X Kogu maja 

T-särkidest ökokott = 
kilekottide vähendamine 

 X   
Jänkud, Lepatriinud, 

Oravad ja Liblikad 

Päästeameti õppeprogramm 
“Tulest targem” 

X X X X 
Lasteaia viimane 

rühm 

Helkuripuu X X X X Kogu maja 

Naerulinnu Olümpiamängud X X X X Kogu maja 

Leivataigna tegemine X X X X Kogu maja 

Mardi- ja Kadripäev X X X X 
Rühmad koos 

õpetajatega ning 
juhtkond 

Õuesõpperaja täiendamine X X X X Õppealajuhataja 

Kampaania “Säästame vett”  X    

Huvitava Bioloogia Kool: 
Looduskeskkonna-alased 
katsed lasteaias – “Sulav jää” 

 X X  Oravad 

Istumiseks puupakkude 
muretsemine varjualuste alla 

 X   Direktor  

Kaablirulli poolid laudadeks  X X  Direktor  

Euroalustest mudaköögid   X  Direktor  

Projekt “Puhtuse patrull” X  X    Lepatriinud 

Sisemine liikumisrada – jala- 
ja käejäljed 

X    
Õppealajuhataja, 
muusikaõpetaja 

Uue lillepeenra rajamine   X X Direktor 

Õuemängude joonistamine 
asfaldile ( reis ümber 
maailma, twister jms.) 

  X   

Kas lasteaias on piisavalt 
prügikaste? 

 X X  Siilid 

Talviste lindude 
määratlemine/kaardistamine 

X X X  Mesilased 

 

 

 

 

 


