
Lasteaia keskkonnaülevaatuse küsimustik lastele (2021-2022) 

 

Küsimustik  (Lepatriinud) 

 

Loodus ja elurikkus: 

1. Nimeta tuntumaid seeni, mis kasvavad Eesti metsades. 

2. Nimeta tuttavaid putukaid. 

3. Nimeta Eesti metsade metsloomi. 

4. Nimeta koduloomi. 

Tervis ja heaolu: 

1. Mida tähendab sinu jaoks terve olemine? 

2. Miks tekib hambakaaries? 

3. Mis on südame ja kopsude kõige olulisem ülesanne? 

Globaalne kodakondsus: 

1. Millised rahvused elavad Eestis? 

Meri ja rannik: 

1.  Miks on inimene rajanud oma elupaigad mere ja jõgede äärde? 

2. Millal on meri inimesele ohtlik? 

Vesi: 

1. Kuidas puhas joogivesi meieni jõuab? 

2. Mis moel saame õigesti käitudes vett säästa? 

Elekter: 

1. Kuidas elektrit säästa? 

Prügi ja taaskasutus: 

1.Miks on vajalik prügi sorteerimine? 

2.Kuidas saad sina prügi sorteerida?  

Transport: 

1. Kuidas tuled sina lasteaeda?  

 

 



Küsimustik  (Vikerkaar, Päikene) 

 

Elurikkus ja loodus. 

1. Mis on loodus? 

2. Miks on METS  meie rikkus? 

3. Mida peab tegema, et saada looduse sõbraks? 

Tervis ja heaolu. 

1. Missugune toit on tervislik? Missugune toit ei ole tervislik? 

2. Miks on vaja pesta hambaid ja kindlasti millal? 

Globaalne kodakondsus. 

1. Nimeta Eesti sümboolikat. 

Meri ja rannik. 

1. Miks on inimene rajanud oma elupaigad mere ja jõgede äärde? 

2. Millal on meri inimesele ohtlik? 

 

Vesi. 

1.Kuidas puhas joogivesi meieni jõuab? 

2.Mis moel saame õigesti käitudes vett säästa? 

 

Elekter. 

1.Kuidas elektrit säästa? 

Prügi 

 1.  Miks on vajalik prügi sorteerimine? 

  2.    Kuidas saad sina prügi sorteerida?  

 

Transport. 

1. Kuidas tuled sina lasteaeda?  

 

 

 



 Küsimustik (Päevalill) 

 

Loodus ja elurikkus (3 küsimust) 

1. Что такое природа? 

2. Kuidas sa loodust hoiad? 

3. Nimeta Eesti metsades elavaid loomi? 

4. Nimeta Eestis kasvavad puud. 

5. Nimeta koduloomi, linde, putukaid. 

Tervis ja heaolu (2 küsimust) 

1. Mida teha, et olla terve? 

2. Nimeta tervislikke ja kahjulikke toite (toiduaineid). 

3. Millal peab kindlasti käsi pesema?  

4. Millal peab kindlasti hambaid pesema? 

5. Mis on hädaabi number? 

Globaalne kodakondsus (1 küsimus) 

1. Missuguseid Eesti Vabariigi sümboleid sa tead? 

2. Missuguseid pühi (kalendri tähtpäevi) me tähistame?  

3. Mis on kõige tähtsam  püha Eestis? 

Meri ja rannik (2 küsimust) 

1. Nimeta veelinde. 

2. Miks ei tohi veelinde toita? 

3. Nimeta vee elanikke. 

Vesi (2 küsimust) 

1. Milleks kasutame vett?  

2. Kuidas saab vett säästa? 

Elekter (1 küsimus) 

1. Missugused kodumasinad vajavad töötamiseks elektrit? 

2. Kuidas saab elektrit kokku hoida? 

Prügi ja taaskasutus (2 küsimust) 

1. Miks ei tohi prügi maha visata? 

2. Kuidas vähendada prügi hulka? 

Transport (1 küsimus) 

1. Kes tuleb lasteaeda autoga? 

2. Mis transpordivahendid ei ole loodusele ohtlikud? 

 

 


