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VISIOON

Loodust hoidev, säästev, keskkonnaalast 
õppekava ja õueõpet rakendav lasteaed.

• Täiustame ja oleme kursis keskkonnaalase 
tegevusega.

• Kasutame ressursse säästlikult.• Kasutame ressursse säästlikult.
• Rakendame keskkonnakaitse põhieesmärke 

(taaskasutus, ohutus, säästlikkus).
• Propageerime keskkonnateadlikust.
• Rakendame aktiivselt õueõpet  ja arendame 

lapse kõiki meeli.



MISSIOON
Säästlik tarbimine on kõige alus. Meie lapsed 

armastavad ja hoiavad loodust.
• Kasutame keskkonnasõbralikke tooteid ja 

materjale.
• Edastame keskkonnaalast teavet vanematele.• Edastame keskkonnaalast teavet vanematele.
• Tõstame nii töötajate, laste kui ka lastevanemate 

keskkonnateadlikust.
• Pöörame tähelepanu keskkonnasäästlikule 

tarbimisele.
• Kasutame õppetöös erinevaid looduslikke 

materjale.



ALGUS

• Meie lasteaia teadlikum keskkonnakasvatus 
sai alguse 2001-2002 aastal, kui lasteaia 
õpetajad Maiu Põldoja ja Kristel Arro läbisid 
Tallinna Pedagoogilise Seminari täiendõppe 
koolituse ja tegid oma lõputööks “Lasteaed Mai koolituse ja tegid oma lõputööks “Lasteaed Mai 
looduse õpperajad.”

• Teema sai valitud õpetajate enda huvist ja 
lasteaia poolsest soovist, et lapsed õpiksid 
tundma kodukoha loodust ja sellesse 
säästlikult suhtuma.



ÕPPERAJAD
• Õpperajad on koostatud 

lähtuvalt Lasteaed Mai 
õppekavast. Kõik see on 
põimitud vastavasisuliste eesti 
rahvakommete ja tavade, 
muistendite, vanasõnade, muistendite, vanasõnade, 
mõistatuste, uskumuste ning 
legendide tundmaõppimisega.

• Tänu meie lasteaia 
suurepärasele asukohale 
oleme koostanud kolm 
õpperada!



ÕPPERADA LASTEAIA ÕUEALAL

Esimene rada kulgeb lasteaia   
õuealal ja on jaotatud kaheks.
Variant A-
on mõeldud kõige noorematele
lastele okas ja lehtpuude
võrdlemiseks.
Variant B-
on mõeldud vanematele
lastele vähemtuntud puude ja
põõsaste tundmaõppimiseks
(ebaküdoonia, kibuvits, aroonia,
lumemari jne.) 



ÕPPERADA MERE ÄÄRDE
Teine rada kulgeb mere äärde ja tagasi.
See rada võimaldab vaadelda ja uurida rannaäärset
taimestikku, merd, kuulata linde ja käia vaatamas
Šoti mägiveiseid.



ÕPPERADA METSA

Kolmas ja kõige pikem rada kulgeb metsa.
Sellelt rajalt saavad lapsed esimesed
tõelised matkaelamused, õpivad ohutult
käituma looduses, tutvuvad metsa erinevatekäituma looduses, tutvuvad metsa erinevate
rinnetega (puu-, põõsa-, puhma-, rohu- ja 
samblarinde), seente ja linnulauluga.
Siin on ka tore puhke ja pikniku paik!





ÕPPERADADE KASUTAMINE
Õpperadadel käivad lapsed koos õpetajatega 

pidevalt ja igal aastaajal.
• Õpperadadel on korraldatud õppepäevi oma 

lasteaia õpetajatele ja Pärnu linna lasteaedade 
õpetajatele.

• Perepäevi lastevanematele. 
• Otsi- Otti programmi läbiviimist.• Otsi- Otti programmi läbiviimist.
• Jüripäeva matku.
• Igapäevaseid jalutuskäike loodusesse.



PEREPÄEVAD



OTSI-OTTI



ÕUEÕPE



JÜRIPÄEVA MATKAD



PROJEKTID
Oleme osalenud erinevates keskkonnaalastes 

projektides.
• Projekt “Lillelaps”- kus saime lilleseemned, mida 

pidime terve suvi hoolsalt kasvatama. Kuiva suve 
tõttu oli lilli oodatust vähem.tõttu oli lilli oodatust vähem.

• Projektis “Ökokratt”
• Projektis “Laps ja loodus”



• MTÜ Koolitus ja Nõustamiskeskus HAREDi 
projektidest- “Nähka looduslood” (jutte kirjutasid 
raamatusse V. Eelmäe, K. Truus, K. Arro, M. 
Põldoja)

• ja “Loomad, linnud lasteaia õuealal”



Avastustee programm “Avasta ilm”



MUUD KESKKONNAGA SEOTUD 
ÜRITUSED

• Igasügiseseks traditsiooniks on saanud talude 
külastamine. 5-6.a. käivad Männituka talus, 3-
4.a. Sõnni või Nõmme talus.

• Rannajooksud, tõrvikujooksud.



Tolkuse raba
• 6-7.a. lastel on traditsioon käia igal sügisel 

Tolkuse rabas



Vastlapäeva tähistamine.



Meie lasteaed on alates 2005.a. 
liitunud tervistedendavate 

lasteaedadega.



PERSONAL
Vähemalt korra aastas käivad töötajad õppereisidel
looduses. Nii oleme alustanud ja lõpetanud
õppeaastaid
• Soontagana maalinnuses
• Soomaa koprarajal
• Reiu puhkekeskuses• Reiu puhkekeskuses
• Maria talus
• Manija saarel jm.



KOOSTÖÖ
• Koostööd oleme teinud Pärnu Loodusmajaga
• Käinud Kabli linnuvaatlusjaamas, Kabli 

loodusrajal. 
• Rae järve ääres. 
• Paikre prügisorteerimise jaamas.
• Mini zoos jm.• Mini zoos jm.
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