
TARBEAED LASTEAIAS KRÕLL  

        

Rühmatöö: Triinu Pitk, Marju Pärn, Ly Raave, Urve Punnar, Heldi Kanemägi                                      

Tegevuse teema: Lasteaed Krõlli aiandusnurk           

Laste arv: 20  

Laste vanus: 5–6aastased  

Vahendid: erinevad taimed, seemned, aiatööriistad, kastekann  

Eesmärgid:  

MK - Laps vaatleb ja uurib erinevaid aiasaadusi ning eristab neid välimuse ja maitse järgi.  

         Laps tunneb rõõmu taimede eest hoolitsemisel.  

KK - Laps kirjeldab erinevate taimede välimust ja selgitab nende vajalikkust.  

         Laps nimetab eri taimeliikide nimetusi, seeläbi täieneb sõnavara.  

M -   Laps võrdleb taimede suurust ja loendab taimeliike.  

T -    Laps õpib koos täiskasvanuga väärtustama tervislikku eluviisi.   

  

  



  

Tegevused tarbeaias 

Tartu Lasteaed Krõll territooriumile rajati 2014. a kevadel dekoratiiv-tarbeaed. Tarbeaed annab lastele võimaluse praktilise tegevuse abil kogeda 

taimede arengut. Ühiselt rajatud tarbeaed aitab kaasa koostööle ja pakub samas ka silmailu.  

  

Lasteaed Krõll asub n-ö kivilinnas, mistõttu enamikul lastest puudub võimalus näha taimede loomulikku kasvamist põllul. Seetõttu otsustasime 

luua võimaluse kasvatada taimi oma asutuse õuealal. Kuivõrd lasteaia territoorium on kindla planeeringuga, tuli tegutseda loovalt ja leidlikult, et  

leida peenardele sobiv koht, piiramata laste mänguvõimalusi. Idee teostamine sai võimalikuks tänu Tartu linna haridusosakonna osalisele rahalisele 

toetusele. Lapsed tunnevad suurt rõõmu Krõlli aiandusnurgas tegutsemise üle, koos õpetajatega  külvates, istutades, hooldades ja saaki koristades. 

Samas on tarbeaed ka esteetiliselt nauditav. Lapsevanemad on saanud võimaluse osaleda koos oma lapsega valmimisprotsessis ning hiljem ka 

aiatöödes. See omakorda on suurendanud kogukonnatunnet ja keskkonnateadlikkust.  

  

Ühiselt rajatu õpetab hoidma ja väärtustama, omandatud teadmisi teiste pereliikmetega jagama. Aastase kogemuse järel oleme märganud, et lapsed 

hoiavad taimi ja suudavad oodata viljade küpsemist (ei söö tooreid maasikaid, ei tõmba taimi juurtega peenrast välja).   

Aiandusnurk arendab ka erinevaid meeli. Meil on võimalus valmistada maitsvat piparmünditeed, maitsta erinevaid maitsetaimi, nuusutada 

lõhnataimi, vaadelda lillede ilu. Lasteaia õueala on muutunud mitmekesisemaks.  

  

Uus õpikeskkond pakub piisavalt uusi võimalusi, mis innustavad lapsi ühisele uurimisele ja katsetamisele ning mitmekülgsele eneseväljendamisele 

ja loovale probleemilahendusele. Oleme andnud võimaluse mõista loodusressursside säästliku kasutamise tähtsust (sügisel korjatud seemnetest 

kasvatame kevadel uued taimed).   

Laste kasvatatud aiasaadused müüme mihklilaada oksjonil, mille tulu läheb heategevuseks.  

  

  

  



  



  

  
  



  

  



 



  



  

  

  

  

  


