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Projektipäev “Hooli ja loo”
Soovisime, et õpilased ja õpetajad märkaksid keskkonda enda ümber,
kuidas me saame hoida ja kaitsta üksteist ja eelkõige meid ümbritsevat
keskkonda. Tahtsime, et õpilased märkaksid, kui palju me toodame
prügi ja kui lihtsalt me selle loodusesse viskame. Oleme BSProjekti
kool ja võtsime enda selle õppeaasta eesmärgiks oma ökoloogilise
jalajälje vähendamise ja nii ongi kõige väiksem, mis me teha saame,
märgata oma igapäevast käitumist. Kuna keskkond on läbiv teema,
siis eelkõige ülesanded prügi sorteerimise ja taaskasutamise kohta on
kõikidele klassidele loomulik teema, eriti, kui seda saab teha
praktiliselt. Loodusõpetus, kehaline kasvatus, bioloogia, geograafia.
On tore, et lapsed läbi teistsuguse kogemuse, said tõdemuse, et
inimesed on mugavad ja tihti ei mõtle oma tegevuse tagajärgedele prügi loodusesse visates.
Algklassid alustasid päeva Ott Sepa klippidega erinevatest jäätmetest.
Seejärel sega rühmadena paigutati prügi õigesse prügikasti, leti
sõnarägastikust erinevaid jäätmetega seotud mõisteid ja prooviti anda
erinevatele pakenditele uut elu. Neile tegevustele järgnes sportlik
tegevus.
Suuremad alustasid oma päeva Pärnu- Jaagupi jäätme jaamas. Seejärel
vaatasid nad erinevaid klippe prügist ja selle teekonnast. Siis tehti
GPS-kunsti, kus nad läbisid alevi peal erinevaid teekondi, mille
tulemusel joonistus kaardile erinevaid kujundeid - nuga,
liblikas. Samal ajal nad tegelesid plogginguga - käies kummardasid ja
võtsid kaasa prügi. Jõudes kooli tagasi lahendasid erinevaid
ülesandeid jäätmete kohta ja koostasid rühma peale postri: “Kuidas
toota vähem prügi?”, kus lastel oli võimalik mõelda suurelt. Postrite
valmistamisel kasutati teekonnalt kokku korjatud prügi. Järgmisel
hommikul selleks, et teha kokkuvõtteid, näitasime õpilastele filmi
“Lillede saar- ühe tomati teekond” ja tõdesime, et meil on hea elada.
Koos töötas terve LP grupp, kaasa aitasid infotehnoloog Andrus
Peetson, haridustehnoloog Aile Jaansalu ja mitmed teised õpetajad,
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kes olid kaasas õpilasgruppidel. Sportlike mänge aitasid läbi viia
erinevate klasside õpilased. Kooliväliselt aitas Põhja- Pärnumaa
keskkonnaspetsialist Rita Reppo, kes võttis vastu meid kohalikus
jäätmejaamas ning tutvustas jäätmemajanduse põhitõdesid.
Idee tuli suurelt joonelt õpetajatelt, õpilased aitasid töölehti koostada,
küsimusi välja mõeldes. Huvitavaid sportlikke ülesandeid välja
töötades ja ise seal ka kohtunikud olles, mis kõige tähtsam - ise kunsti
tehes ja prügi ära korjates.
Need õpilased, kes osa võtsid, nautisid tegevust, neil tekkis lust ja
sportlik elamus, saada aina huvitavamaid kujundeid kaardile.
Loodame, et muutus arusaam, ühtsuses peitub jõud ja ka nii on
võimalik õppida.
Nautige ise seda, mida teete.
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Seda päeva ma ei muudaks oli tore, kui järgmisel aastal teha, siis
loodame, et õpilastel on meeles ja nad ise aitavad päeva kokku panna.
https://www.facebook.com/www.pjkool.ee/?hc_ref=ARQdYZAdru02
74YI98wyS_Ek2b0Pj2YXAQEtINkgLNmfd08UpQgAI6OeIWtwLPsrdo
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