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1. Info, teavitamine ja kaasamine   

• Kas kõik õpetajad teavad, et osaleme rohelise kooli programmis?   

Selgitus: Jah. Töögrupi moodustamisest oleme rääkinud pedagoogilistel koosolekutel, info on 

liikunud nii Eliisis kui ka lasteaia Facebooki lehel. 

• Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) saab infot, et oleme keskkonnasõbralik  lasteasutus?   

Selgitus: Ei 

• Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja  

keskkonnasõbralik käitumine?   

Selgitus: Ei.  

• Kas lastevanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse kujundamisel?   

Selgitus:  Jah. Lapsevanemad on esindatud Rohelise Kooli töögrupis ning neil on võimalus 

alati esitada ettepanekuid ja soovitusi. 

• Kas lapsed on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu?   

Selgitus: Jah. Keskkonnateemasid käsitletakse pidevalt. 

• Kas haridusasutuse kodulehel on info, et osaleme rohelise kooli programmis?   

Selgitus:  Jah. Kuna me ametlikult pole programmiga veel liitunud, on hetkel jagatud vaid 

infot, et liigume selle poole. 

• Kas meie allhankijad, sh toitlustaja, ja tarnijad teavad, et vajame keskkonnasõbralikult  

toodetud materjale ja vahendeid?   

Selgitus: Jah. Oleme sel teemal nendega suhelnud. 

• Kas meedias või sotsiaalmeedias on ilmunud infot meie keskkonnasõbralikkuse kohta?  

Selgitus: Jah 

 

Ettepanekud:  

1. Vastav info võiks olla selgelt kirjas lasteaia kodulehel, meie väärtuste ja põhimõtete all 

2. Rohelise kooli programmis osalemine võiks olla nähtavam nii kodulehel kui ka 

sotsiaalmeedias ning plakatitena majaseintel. 

 

2. Elurikkus, loodus ja õueala   

• Kas on tehtud nimekiri, millistest liikidest on meie maja toalilled?   

Selgitus:  Ei 

• Kui tihti õpivad lapsed erinevaid taime-, seene- ja loomaliike tundma?   

Selgitus: Taimedest, seentest ja loomadest räägitakse pidevalt läbi aastate, lõimides teemat 

erinevate õppeainetega. 

• Kas oleme uurinud, kui palju Eesti taime-, seene- ja loomaliike lapsed tunnevad?   

Selgitus:  Rühma kaupa on ülevaade olemas, ent võiks teha kokkuvõtte kogu maja laste 

teadmistest. 



• Kas on tehtud nimekiri ja skeem õueala puu- ja põõsaliikidest?   

Selgitus: Jah? 

• Kas teame, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad õuealal või külastavad seda?  

Selgitus: Jah 

• Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust (näiteks kompostimine,  

putukahotellid, pesakastid, lindude talvine toitmine, kodumaiste puu- ja põõsaliikide  

istutamine jne)   

Selgitus: Lindude söögimajad ja toitmine, lahkuvad rühmad istutavad kodumaise puu või 

põõsa. 

• (Lastele) Kas õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi, putukahotelle?  

Selgitus: Jah 

• Kas meil on rajatud aed- ja köögiviljapeenrad, et lapsed näeksid, kuidas toidutaimed  

kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid?   

Selgitus: Jah, igal rühmal on oma peenrad. 

• Kas teie rühmal on oma peenar või toalill, mille eest hoolitseda?   

Selgitus: Jah  

• Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?   

Selgitus: Jah 

• Kas panete lindude toidumajja toitu?   

Selgitus: Jah 

• Kas meie lasteaia mänguväljakute ääres on tuulekaitseks hekid?   

Selgitus: Ei 

• Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida?  

Selgitus: Jah 

• Kas õuealal saab palju joosta ja mängida?   

Selgitus: Jah 

 

Ettepanekud: 

1. Õuealale mänge, mis tutvustavad meie hoovi elusloodust ja elavdavad õuesõpet 

2. Kaardistada lasteaia hoovi taimed 

 

3. Kliimamuutused   

• Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?   

Selgitus: Ei 

• Kas kasutame peenarde väetamisel lämmastikväetiste asemel komposti?   

Selgitus: Jah 

• Kas kasvatame ise maitsetaimi (rohelist sibulat jms)?   

Selgitus: Jah, kevaditi istutame erinevaid juurvilju (sibulat, salatit, tilli, redist, kõrvitsat jne) ja 

marju (nt. mustsõstraid) 

• Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud?   

Selgitus: Jah, 1 kord nädalas lapsed söövad kalatoitu. 

• Kas toidu valmistamisel kasutatakse peamiselt kohalikku, lähedalt transporditud  toorainet?   

Selgitus: Ei 

 

Ettepanekud: 

1. Leida viis toidujäätmete vähendamiseks või jäätmete kasutamiseks kompostina. 

  



 

4. Energia   

• Kas teame, kui palju elektrit me kulutame erinevatel kuudel ja aastatel?   

Selgitus: Ei. Elektri tarbimist on arvete põhjal võimalik kuude lõikes ja aastati jälgida. Ei ole 

huvi tundnud. Lasteaia kohta ei tea - kodus on täielik ülevaade. 

• Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa?   

Selgitus: Jah. Tulede kustutamine, LED pirnide järkjärguline kasutuselevõtt, juhtmed seinast 

välja, tehnika väljavahetamise energiatõhusamad tooted, päikese/sooja mõju reguleerimine 

ruloodega, kütte reguleerimine termostaatventiilide abil, automaatne kütte reguleerimine 

arvestades temperatuuri õues. 

• Kas meie maja on korralikult soojustatud?   

Selgitus:  Ei. Majad on vanad - keldrikorruse seinad vajavad soojustust ja niiskustõket ja ka 

välisseinad vajavad lisasoojustust. Suurem tuul puhub aknalaudade alt sisse. Puudub korralik 

ventilatsioon (ruumide tihe tuulutus avatud aknaga- ruumid muutuvad külmaks). Puudub 

korralik katuse soojustus 

• Kas välisuks on varustatud sulguriga?   

Selgitus: Jah 

• Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole?  

Selgitus:  Jah. Enim tähelepanu vaja pöörate eelkõige üldruumidele - koridoride,                                       

köögi ja keldri valgustusele 

• Kas arvutid ja muud seadmed on välja lülitatud kui neid ei kasutata, mitte ooterežiimile  

jäetud?   

Selgitus:  Jah. Töövälisel ajal on arvutid välja lülitatud- päeval ooterežiimil. Muud seadmed  

lülitatakse peale kasutamist kohe välja. 

• Kas valge päevaga on lambid kustutatud?   

Selgitus: Jah. Vahel juhtub, et koridorides on jäänud tuli põlema. 

• Kas rühmaruumis on parajalt soe?   

Selgitus: Jah. Ruumide asukoht ja korraliku ventilatsiooni puudumine võib teatud 

välitemperatuuridel mõjutada ka rühmaruumi sisetemperatuuri. Talvel on vahel rühmas isegi 

liiga soe. 

• Kas lülitad mänguasja patarei kohe välja kui sa sellega enam ei mängi?   

Selgitus: Jah 

 

Ettepanekud: 

1. Üldruumides võiks olla liikumisanduritega valgustid. 

2. Katusealuseid lampe võiks saada ööseks välja lülitada. 

 

5. Globaalne kodakondsus   

• Kas kasutame õppetöös teiste maade muinasjutte?   

Selgitus:  Jah 

• Kas tutvustame õppetöös teiste maade muusikat?   

Selgitus: Jah  

• Kas tutvustame teiste maade kombeid?   

Selgitus: Jah, kuid võiks rohkem 

• Kas tutvustame teiste maade toitu?   

Selgitus: Võiks ja peaks rohkem. 



• Kas tutvustame süsteemselt Eesti tähtpäevi , toitu, muinasjutte, muusikat, kodukohta?  

Selgitus: Jah 

• Kas rõhutame kasvatuses, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära  või 

muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?   

Selgitus: Jah 

• Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna?   

Selgitus: Jah 

  

Ettepanekud puuduvad 

  



6. Tervis ja heaolu   

• Kas oleme loonud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda?  

Selgitus: Jah. Hetkel käime sageli 3 korda päevas õues. 

• Kas saad päeva jooksul palju liikuda – kõndida, joosta, ronida ja hüpata?  

Selgitus: Õues saab neid tegevusi teha ning 2 korda nädalas liikumistunnis. 

• Kas käid nädalavahetusel väljas jalutamas või mängimas?   

Selgitus: Pooled lapsed vastasid „jah“ 

• Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda?   

Selgitus: Teavad kuidas tuleb käsi pesta (seebiga, hõõruda, „Sepapoisid“ laulu pikkus, 

korralikult kuivatades). Samas igapäevaselt ikka kiirustatakse pesemise ja kuivatamisega.  

• Kas lastele meeldib lasteaias olla?   

Selgitus: Enamustele meeldib, sest neil on siin sõbrad ja tegevused, mida neile meeldib teha. 

Kui laps ütleb, et ei meeldi lasteaias, on see pigem seotud mõne negatiivse situatsiooniga, mis 

on just juhtunud. 

• Kas oleme teinud midagi, et lapsed eelistaksid süüa tervislikke toite?   

Selgitus: Tervisliku toidu teema on igal aastal käsitlusel. Teeme ka ise koos lastega tervislikke 

toite, nt küpsetame leiba ja valmistame smuutit. Julgustame lapsi proovima erinevaid toite. 

Kasvatame oma õuealal juurvilju, puuvilju ja marju. 

• Kas sööd tihti salateid, puuvilja ja muud tervislikku?   

Selgitus: Toorsalateid lapsed eriti ei armasta. Puuvilja süüakse meeleldi. Meie rühmas on 

populaarsed ka leib ja piim. 

• Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida?   

Selgitus: Jah. Selleks on meie päevakavas õues viibimise aeg ette nähtud ja suur õueala annab 

võimalusi ka õpiprotsessiks ja õppetegevuste läbiviimiseks. 

• Kas mängid tihti õues?   

Selgitus: See on lapseti väga erinev. Osadele väga õues meeldib, teistele jälle mitte. Oluline on 

ka vanemate suunamine õuetegevusele. 

• Kas toas toimuvate tegevuste ajal on liikumispausid?   

Selgitus: Ei. Aga rühmaruumis saab laps ise rahulikult liikuda ja näiteks väikses seltskonnas 

ringmängu mängida. Vahel on liikumine hommikuringi osa. 

• Kas haigestunud lapse saab paigutada teistest eraldi?   

Selgitus: Jah. On olemas kõrvalruume. 

• Kas soovitame magusate jookide asemel vett juua?   

Selgitus: Jah. Rühmas on igapäevaselt veekann ja topsid lastele kättesaadavad. 

• Kui sul on mure, siis kas saad sellest kellelegi lasteaias rääkida?   

Selgitus: Õpetajale, sõbrale. Väljaspool emale, isale, õele, vennale, sugulastele, 

lemmikloomale.  

 

Ettepanekud: 

1.Õpetajad annavad vanematele ja lastele koju ülesandeid, mida nad koos õues teha saavad 

(Loodus-Bingo, esemete loendamine, loodusliku materjali korjamine jne.). 

2. Õpetajad suunavad päeva jooksul lapsi rohkem vett jooma. 

 

  



7. Meri ja rannik   

• Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemasid ja aktiivtegevusi?   

Selgitus: Jah 

• Kas teeme õppekäike mere äärde ning seal temaatilisi vaatlusi ja mänge?   

Selgitus: Jah, osad rühmad, aga võiks rohkem.  

• Kas kasutame koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke puhastusvahendeid?  

Selgitus: Osaliselt kasutame. 

Kas õpilased ja õpetajad söövad tihti kala? 

Selgitus: Kord nädalas on menüüs kala, aga kõik lapsed ei söö kala.  

• Kas räägime lastele ja lapsevanematele veelindude toitmise kahjulikkusest?  

Selgitus: Jah 

 

Ettepanekud: 

1.  Kasutada võimalikult palju loodussäästlikke puhastusvahendeid. 

2. Ühised õppekäigud mere äärde. 

 

8. Prügi ja jäätmed   

• Kas kogume biojäätmeid muust prügist eraldi?   

Selgitus: Jah 

• Kas kogume paberit ja pappi muust prügist eraldi?   

Selgitus: Jah 

• Kas kogume pakendeid muust prügist eraldi?   

Selgitus: Ei. Hetkel puudub pakendikonteiner. 

• Kas kogume pandipakendeid?   

Selgitus: Jah, kui neid tekib. 

• Kas selgitame lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab?  

Selgitus: Jah 

• Kas rühmaruumis ja õuealal on prahti?   

Selgitus: Ei 

• Kas prügikaste on majas ja õuealal piisavalt?   

Selgitus: Jah 

• Kas prügikastid on õigetes kohtades?   

Selgitus: Jah 

• Kas oleme töötajate ja lastega arutanud, kuidas tekiks vähem prügi?   

Selgitus: Jah 

• Kas teame, kui palju jäätmeid me toodame?   

Selgitus: Ei 

 

Ettepanekud puuduvad 

 

9. Transport   

• Kas olete uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda jalgsi, jalgratta 

(tõukeratta),  ühistranspordi ja autoga?   

Selgitus: Suur osa tulevad autodega. Õpetajad on enam vähem teadlikud, kes kuidas käib. 

Infosaamiseks on kasutatud Maanteeameti kampaaniat “ Liiklustarga liiklusnädal“, kus lapsed 

nädala jooksul saavad suurde tabelisse panna kleepse selle kohta, millise liiklusvahendiga nad 

lasteaeda saabuvad. 



• Kas teenindav transport sõidab lastele ohutult?   

Selgitus: Enam jaolt jah, kuid leidub vahest ka selliseid juhte, kes teevad äkilisi manöövreid sh 

pidurdusi, sõidavad liiga kiiresti jne. On olnud ka juhtumeid, kus kõigile lastel pole olnud 

kohta istuda 

• Kas hommikul on lasteaia ees palju autosid?    

Selgitus: Olenevalt kellaajast, kuid probleeme tekib siis, kui on hommikune 8.15-8.45 kellaaeg, 

kus siis paljud lapsed saabuvad ühel ajal. Nn tipptund. 

• Kas nädalavahetustel kasutate linnas liikumiseks sageli oma autot või 

ühistransporti?   

Selgitus: Kasutatakse nii autot, ühistransporti kui ka käiakse jalgsi. 

• Kas soovitate lastevanematel, õpetajatel ja lastel rohkem jala käia?   

Selgitus: Jah 

• Kas soovitate kasutada ühistransporti või autojagamist oma autoga 

sõitmise asemel?   

Selgitus: Vastused olid pooleks nii jah kui ei. 

• Kas olete teinud kaardi (skeemi) sellest, kui kaugel lapsed ja õpetajad 

lasteaiast elavad ja arutanud, millise transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem tulla?   

Selgitus: Ei, kuid on soov korraldada transpordi teemaline nädal. Üks õpetaja on soovitanud 

samasse eelkooli minejatel kasutada autojagamis võimalust. 

 

Ettepanekud 

1. Uurida/ Tutvustada Sügiseti korraldatavat Maanteeameti kampaaniat “Liiklustarga 

liiklusnädal“ 

 

10. Vesi   

• Kas majas on tilkuvaid kraane või halvasti töötavaid loputuskaste?   

Selgitus: Ei ole hetkel ja kui tekib teavitatakse seda kohe majandusjuhatajale ja sellega 

tegeletakse. 

• Kas tualettpotid on kasesüsteemsed? 

Selgitus: 4 rühmal on ja 4 rühmal ei ole. 

• Kas olete uurinud, kas kraanivett kasutatakse säästlikult?   

Selgitus: 5 rühma on seda teinud ja 3 ei ole. 

• Kas õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust?   

Selgitus: Jah 

• Kas õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid?   

Selgitus: Jah  

• Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett?   

Selgitus: Jah 

• Kas olete vaadelnud ja võrrelnud veekulu erinevatel kuudel ja aastatel?   

Selgitus: Ei ole 

• Kas olete selgitanud, et kraanivett on mõistlikum juua kui pudelivett?   

Selgitus: 5 rühma on seda teinud ja 3 ei ole. 

• Kas lapsed teavad, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest?   

Selgitus: Ei tea. 

• Kas keegi jälgib, kui palju vett kasutatakse/hoitakse kokku? 

Selgitus: Ei jälgi. 

• Mida olete teinud vee säästmiseks? 



Selgitus: Ei lase veel liialt kaua joosta, käte pesemise ajal sulgeme kraanid, kevad-sügis 

perioodil kastame vihmaveega õues taimi, rühmad kasutavad nõudepesumasinat. 

 

Ettepanekud: 

1. Vaadelda ja panna kirja, kui palju me kasutame vett erinevatel kuudel. 

2. Lastele rääkida, kust tuleb kraanivesi ja mis sellest edasi saab, kuidas säästa vett. 

 

 

  


