KESKKONNA JA SÄÄSTVA ARENGU EDENDAMINE
ALASNIIDU LASTEAIAS
Tarbijahariduseteemaline plaan:












pealkiri (teema): „Tarbijahariduslikud muinasjutuhommikud“
sihtrühm: eelkooliealised lapsed
tegevusele kuluv aeg: 15–30 min
eesmärgid/ hindamine: laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi; märkab
nähtusi ja muutusi looduses; mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
terviklikult; suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt.
tegevuse kirjeldus (meetodid, õpetaja roll jms): õpetaja loeb lastele ette või jutustab
ümber keskkonnasäästliku sisuga muinasjutu, vaadeldakse pilti, pärast lugemist
arutatakse, kuidas ja mida lapsed sellest jutust mõistsid.
lõiming (üldoskuste ning õppe- ja kasvatustöö valdkondadega) vajadusel
õppevahendid: pildid muinasjutu ilmestamiseks, jutustaja kostüüm, mõne jutu
puhul käpiknukk
nõuded kohale/keskkonnale, kus tegevus toimub: lastele mõnus istumis- ja
kuulamiskoht
detailsemad näpunäited õpetajale/vanemale vms: loe/jutusta muinasjuttu rahulikus
tempos ja ilmekalt. Peale lugemist esita jutu kohta küsimusi.

Oma kogemuse tutvustus
Alasniidu Lasteaias on keskkonna hoidmine ja säästmine väga olulisel kohal. Meie
kokkuhoidev lasteaiapere on järjepidevalt panustanud keskkonnasäästlike hoiakute
kujundamisse ja tulevastele põlvedele teadmiste edasiandmisse. Kasvukeskkonnast sõltub,
milliseks kujunevad lapse väärtushinnangud, suhtumine loodusesse ja suhted teiste inimestega.
2016. a novembris mõtlesid Alasniidu Lasteaia õpetajad välja erinevaid lugusid/muinasjutte
sellest, kui oluline on meie keskkonnast hoolida ja säästlikult tarbida. Lood kanti esimest korda
ette Alasniidu Lasteaia jõulumuinasjutuhommikutel, kus kuulajateks olid kogu lasteaia lapsed.
Eri rühmade lapsevanemad joonistasid lugudele pildid. Muinasjutuhommikul luges
päkapikukostüümis õpetaja lastele ühe loo, ettelugemise järel arutleti teema oluliste
sisupunktide üle. Lapsed said küsida, vastata ja oma tähelepanekuid lisada.
Järgmise etapina salvestati kõik muinasjutud heliplaadile, lugusid jutustavad Alasniidu Lasteaia
õpetajad koos lasteaia lastega. Lindistatud muinasjuttudega CD-plaati oli lastevanematel
võimalik osta meie Kadrilaadal.
CD-plaate kasutatakse kõikides rühmades vajaduse kohaselt, kas õppetöö osana või unejutuks.
Tulevikus plaanime juttudest ja lastevanemate joonistatud piltidest raamatu trükkida.
CDsid oleme jaganud kingituse/meenena.
Keskkonnasäästlike lugude autorid ja esinejad:
Mänguasjatehas Hiinas – autor: Kaia Beres / näitlejad: Juhan Viinalass, Elis Aps, Kaia Beres
Päkapiku lugu – autor: Carola Ots / näitlejad: Reti-Mai Reha, Maria Vaade, Elisé Gendraud

Teise ringi riided – autor: Maie Vartla / näitlejad: Reti-Mai Reha
Allikapäkapikk Aali – autor ja jutustaja: Maie Vartla
Päkapikud ja mütsid – autor: Anne Auväärt / näitlejad: Anne Auväärt ja Linda Tammsaar
Päkapikk Peetri esimene müts – autor ja jutuvestja: Anne Auväärt
Merelaul– juhendaja Maris Kilusk / laulja ja kandlemängija: Hugo Toomingas
Jonniussi õppetund – autor Maie Vartla / näitlejad: Markus Kuld ja Maie Vartla
Päkapikk Kusti – autor ja jutuvestja: Taimi Lillmann
Siil Sammaljalg – autor ja jutuvestja: Renate Urba
Uue kodu algus – autor ja jutuvestja: Mari-Liis Vagur
Muinasjutuplaadi link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3jWk0Ul_XJMZUp3M2tKbWprM0E
Fotod jõulumuinasjutuhommikutest:

