
KESKKONNAÜLEVAATUSE  ANALÜÜS
Kohtla- Järve lasteaed Kirju- Mirju
sügis 2019.a.

Keskkonnaülevaatuse koostamisel osalesid, õpetajad, abipersonal, lapsed ja 
lapsevanemad. Koostamisel lähtusime eelmise aasta tööst ja keskkonnaanalüüsi 
parenduspunktidest. Seadsime eesmärgiks lõpetada analüüs 1. novembriks.

1. Info, teavitamine, kaasamine.
• Lasteaia personal on teadlik Rohelise Kooli programmist.

JAH. 
SELGITUS: Õpetajatele on jagatud infot selle programmi kohta, on koostatud 
töörühm ja jagatud ülesanded. Programmist ja lasteaia tegevusest räägitakse 
koosolekutel ja kogunemistel.

• Majas on piisavalt infot külalistele ja lastevanematele.
JAH.  
SELGITUS: Maja ja rühmade stendidel on infot Rohelise kooli programmi kohta ja 
teave lasteaia tgevusest. Infot uuendatakse vastavalt vajadusele või vähemalt uue 
õppeaasta alguses.

• Lapsed ja lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli programmist.
EI/ JAH.
SELGITUS: Toimus küsitlus lastevanemate hulga ja küsitleti 35 lapsevanemat 
erinevatest rühmadest.
KÜSITLUS: Rohelisest kooolist on teadlik 23 lapsevanemat, ei tea midagi 8 ja 
natuke on kuulnud 4 lapsevanemat.

• Lasteaia kodulehel on üleval info, et me osaleme Rohelise Kooli programmis.
JAH.
SELGITUS: Ülesse on pandud logo, töögrupi nimekiri, käsitletavad teemad, 
tegevuskava, põhimõtted ja koosoleku protokollid. Tegevuste alt võib leida kuude 
kaupa kokkuvõtet lasteaias toimuvast. 

PARENDUS: 
• Kindlustada, et programmist oleks teadlik terve personal. Jagada infot 

koosolekutel ja ka individuaalselt. 
• Jälgida, et kogu programmi puutuv info ja tegevused saaksid kajastatud 

lasteaia kodulehel.

2. Elurikkus, loodus ja õueala.
• Majas ollakse teadlik rühmades asuvatest toalilledest.

JAH.
SELGITUS: Rühmades kasvatatakse toalilli ja kõikidele lilledele on pandud juurde 



sildid. Lastele on räägitud lillede eest hoolitsemisest ja nende otstarbest kodudes/ 
rühmas.

• Lapsed omavad teadmisi Eesti taime-, seene-, linnu- ja loomaliikidest.
JAH/EI.
SELGITUS: Seitsmes aiarühmas viidi läbi küsitlus, et uurida laste teadmisi.
KÜSITLUS: Küsitleti 20 last vanuses4-6.a. 
Vähemalt 3. looma teadis 2last, rohkem 18 last.
Vähemalt 3. lindu teadis 8 last, rohkem 12 last.
Vähemalt 3 taime teadis 5 last, rohkem 15 last.
Vähemalt 3 seent teadis 8 last, rohkem 10 last ja 2 last ei osanud nimetada ühtegi 
seent.

• Lasteaias on tehtud nimekiri/ skeem õueala puu- ja põõsaliikidest.
JAH.
SELGITUS: Lastega tehakse õuesõpet ja vaadeldakse puid-põõsaid. Vanemate 
rühmade lapsed on koos õpetajatega loendanud õueala puud/ põõsad ja märkinud 
nende liigid.

• Lapsed teavad, milliseid putukaid, linde ja loomi võib lasteaia õuealal kohata.
JAH. 
SELGITUS: Lastega tehakse õues vaatluseid ja õuesõpet. Lapsed märkavad tihti ise 
linde, loomi ja purtukaid ning teavitavad sellest ka teisi lapsi ning õpetajaid. 

• Lasteaia õuealal on loodud tingimused lindude ja loomade eest hoolitsemiseks.
JAH.
SELGITUS: Lasteaia õuealal on pesakastid kuldnokkadele ja iga rühm hoolitseb selle
eest, et talvel oleks lindude jaoks toidumajades toitu. Tehakse koostööd peredega, kes
annavad lastele kaasa seemneid, rasvapalle jne.

• Lasteaias tegeletakse aktiivselt õuesõpega, käiakse jalutus- ja õppekäikudel.
JAH/EI
SELGITUS: Õpetajad planeerivad igakuiselt õuetegevusi ja viiakse läbi ka 
vaatluseid. Vähemalt kord kuus käiakse väljaspool lasteaia territooriumit.
KÜSITLUS: 20. lapse käest küsiti, kas neile meeldib käia matkadel ja 
jalutuskäikudel. 9 last vastasid jaatavalt ja ainult 1. lapsele ei meeldinud.

• Lasteaia õuealal on lapsel piisavalt võimalusi joosta ja mängida.
JAH.
SELGITUS: Lasteaial on kõikidel rühmadel oma mänguväljak, mis vastab nõuetele. 
Laps saab kiikuda, ronida, teha tasakaaluharjutusi, piisavalt on ka ruumi jooksmiseks 
ning palliväljakul saab mängida korv- ja jalgpalli.

PARENDUS: 



• Tegeleda jätkuvalt loodusteemadega, selgitada loodushoiu vajalikkust.
• Tutvustada lastele erinevate liikude täpsemaid nimetusi- rasvatihane, kiritigu, 

arukask jne.

3. Kliimamuutused.
• Rühmades kasvatatakse ise maitsetaimi.

JAH.
SELGITUS: Õppekavas on kevadeks planeeritud seemnete külvamine ja taimede 
kasvatamine. Osades rühmades pannakse mulda ka sibulaid, et saada rohelisi naate.

• Lasteaia menüü on lastele piisavalt toitev ja tervislik.
JAH.
SELGITUS: Menüü koostamisel jälgitakse, et laps saaks nädala jooksul oma 
arenguks piisavalt vajalikke toitaineid.
KÜSITLUS: Lastevanematelt küsiti, kas lasteaia menüü on laste jaoks piisavalt toitev
ja tervislik. 35. vanemast 30 vastas jaatavalt ja 2. arvates ei ole menüü piisav. Osadel 
puudus oma arvamus. Põhjendati ka seda, et nende arvates on menüü tervislik aga 
lapsed tihti ei söö kõike. 

PARENDUS:
• Kasvatada ja tutvustada lastele erinevaid maitsetaimi. 

4. Globaalne kodakondsus.

• Rühmades tutvustatakse teiste maade kombeid.
JAH.
SELGITUS: On tähtpäevi, mida käsitletakse enam- vähem üheaegselt (N: 
lõikuspüha- mihklipäev, vastlapäev). Tehakse koostööd teiste lasteaedadega ja 
tutvustatakse vastakuti tähtpäevi.

• Lasteaias/ rühmades tutvustatakse süstemaatiliselt Eesti tähtpäevi, toitu, 
kombeid, muusikat jne. 

JAH.
SELGITUS: Rühmades tähistatakse ja räägitakse tähtsamatest tähtpäevadest, ka 
rahvakalendri tähtpäevadest. Majas korraldatakse tegevusi teistele 
rühmadele( mardipäev), ühiseid mängupidusid(kadripäev), väljasõite (mihklipäev, 
vastlad)jne

• Oleme oma lasteaias loonud kiusamisvaba keskkonna.
JAH.
SELGITUS: Rühmades on paika pandud reeglid, mida järgivad kõik lapsed ja 
täiskasvanud. Lasteaed on liitunud kiusamisest vaba lasteaia programmiga ja 4 
rühmas tegeletakse sellega intensiivselt, teised rühmad järgivad antud metoodikat.



PARENDUS: 
• Põimuda rohkem õppekavasse teiste maade kommetega seotud teemasid. 
• Õpetajad mainivad ja tutvustavad lastele erinevate maade muusikat, toite, 

kombeid ja tavasid.

5. Tervis ja heaolu.

• Lastel on päeva jooksul piisavalt võimalusi liikumiseks ja jooksmiseks.
JAH/ EI
SELGITUS: Õpetajate arvates on lastel selleks piisavalt aega ja võimalusi.
KÜSITLUS: Küsitleti 35 lapsevanemat 9 rühmast. Kõik 35 vastasid, et nende arvates 
on lastel piisavalt aega ja võimalusi liikumiseks ja jooksmiseks.

• Lapsevanemad leiavad nädalavahetustel piisavalt aega, et lastega väljas käia.
JAH.
KÜSITLUS: Küsitleti 35 lapsevanemat 9 rühmast ja kõik vastasid, et käivad lastega 
nädalavahetustel väljas jalutamas.

• Lastele pakutakse piisavalt puu- ja juurvilju.
JAH.
SELGITUS: Oleme liitunud ,,Tervist edendavate lasteaedade" proiektiga. Lapsed 
saavad puu- ja juurvilju vitamiinipauside ajal ja ka toidu kõrvale pakutakse tihti 
värskeid salateid. 
KÜSITLUS: Lastelt küsiti, kas neile meeldib puu- ja juurvilju süüa: 17 last vastas 
jaatavalt ning 2 last, et ei meeldi.

• Lastel on võimalus juua vett. Lasteaias kasutatakse vähe magusainetega jooke.
JAH.
SELGITUS: Rühmades on lastele joogivesi alati kättesaadav. Magusate jookide 
asemel pakutakse lastele maitseveesid.

PARENDUS:
• Rühmades vestelda jätkuvalt tervislikust toitumisest ja rõhutada puu- ja 

juurviljade söömise kasulikust.
• Tagada,et päevakavas oleks lastele piisavalt aega liikumiseks ja mängimiseks.
• Viia läbi õuesõpet, et laps saaks rohkem aega veeta õues.

6. Meri ja rannik.
• Lasteaia õppekavas on mere ja rannikuga seotud teemasid ja aktiivtegevusi.

EI/ JAH
SELGITUS: Õppekavades on kevadel veekogudega seotud teemasid, kuid teistel 
aastaaegadel sellel teemal eriti ei räägita.



• Lasteaias korraldatakse õppekäike mere äärde ja seal temaatilisi vaatlusi ja 
mänge. 

JAH.
SELGITUS: Lasteaias korraldatakse väljasõite Toila randa ja parki, seda erinevatel 
aastaaegadel. Rühmaõpetajad viivad seal läbi vaatlusi ja planeerivad erinevaid 
aktiivtegevusi.

PARENDUS: 
• Planeerida õppekavasse rohkem mere ja rannikuga seotud tegevusi, seda 

aastaringselt.

7. Prügi ja jäätmed.
• Lasteaias kogutakse paberit ja pappi muust prügist eraldi.

JAH.
SELGITUS: Rühmades on eraldi korvid/ karbid paberi jaoks ja lastele on selgitatud 
nende otstarvet. Majas korjatakse paber ja pappi jäätmed eraldi, õues on selleks 
konteinerid.

• Lastele selgitatakse, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist 
edasi saab?

JAH/ EI.
SELGITUS: Vanemates rühmades on planeeritud prügiga seotud teemasid, neid 
käsitletakse kevadeti. Vähem on võib- olla räägitus sellest, mida prügiga peale 
sorteerimist edasi tehakse.
KÜSITLUS: Uurisime 35 lapsevanemalt, kas nende kodus sorteeritakse prügi. 
Uuringus selgus, et prügi sorteerimine piirdub pabei ja pakendi eraldi kogumises.
Sorteeritakse- 24 peret.
Ei sorteerita- 7 peret.
Vahete- vahel tuleb meelde-4 peret.
Võrreeldes eelmise aastaga on sorteerijaid poole rohkem.

• Lasteaia siseruumides ja õuealal on piisavalt prügikaste.
JAH.
SELGITUS: Rühmaruumides on prügikastid, samuti teistes lasteaia ruumides. 
Õuealal on piisavalt prügikaste ja lapsed on teadlikud nende asukohtadest. Õuealal ei 
ole prügi maas ja seda jälgib majahoidja, kes tegeleb ka prügikastide tühjendamisega.

• Lasteaia personal kasutab paberit targalt ja teadlikult.
SELGITUS: Õpetajad kasutavad trükitud paberite teist poolt märkmeteks ja lastele 
näidiste kirjutamiseks/ joonistamiseks.

• Rühmades tegeletakse taaskasutusega.
JAH.
SELGITUS: õpetajad kasutavad tegevustes erinevaid materjale- jäätisepulgad, 



pakendid, riided, vana palasteliin jne.

PARENDUS:
• Planeerida õppekavasse teemasid, mis käsitlevad prügi sorteerimist ja selgitada

lastele ka seda, mida tehakse prügiga edasi.
• Tegeleda rühmades rohkem paberi taaskasutamise võimalustega.

8. Transport.
• Lasteaias on tehtud uuring, millega tulevad lapsed hommikuti lasteaeda.

JAH.
SELGITUS: Viidud läbi uuring 35 lapsevanema hulgas.
KÜSITLUS: Hommikuti tuleb jalgsi lasteaeda 8 last ja autoga tuuakse 15 pere lapsed,
8 vanemat vastas nii ja naa, sest jalgsi tulemine sõltub suuresti ilmast- vihmaga ja 
talvel külmaga tullakse pigem autoga.

• Lasteaias on räägitud liikumisest ja sellest, kui palju keegi transporti kasutab.
JAH.
SELGITUS: Personal kasutab kõike variante- kaugemal elavad töötajad sõidavad 
autoga, Jõhvist ja selle ümbrusest tulevad inimesed kasutavad ühistransporti ja 
otseselt Kohtla- Järvel elavad tulevad tööle jalgsi. Lastele on räägitud, et ei pea alati 
autoga lasteaeda tulema ja ka koju sõitma. Peamiseks põhjuseks on see, et vanemad 
sõidavad edasi tööle ja inimesed käivad tööl tihti kaugemal ning ei saa ühistransporti 
kasutada(kellaajad ei sobi).

PARENDUS: 
• Rääkida liikumise vajadusest ja sellest, et autodega sõitmine rikub meie õhku.
• Vestelda lastega sellest, et nad oleksid liiklemisel ettevaatlikud ja püsiksid alati

vanemate läheduses.

9. Vesi.
• Lasteaias on tehtud uuring tilkuvate kraanide ja vee säästliku kasutamise kohta.

JAH.
SELGITUS: Õpetajad jälgivad, et lapsed ei laseks asjatult veel joosta ning kasutaksid
seda säästlikult. Majandusjuhataja jälgib lasteaia veekulutusi ja annab sellest teada, 
kui see on liiga suur( on jäänud kraan tilkuma, wc on vesi jooksma jäänud, 
õpetajaabid ei pane alati kraani kinni kui nõusid koristavad jne). 

• Lasteaia rühmade tegevustes käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid.
JAH.
SELGITUS: Teemat käsitletakse erinevates valdkondades ja läbivalt terve õppeaasta- 
vee vajalikkus taimedele ja loomadele, erinevad veekogud ja nende asukad, vee 
saastatus, jne.

• Lasteaias on vaadeldud ja võrreldud veekulu erinevatel kuudel ja aastatel.



EI/ JAH.
SELGITUS: Seda on jälginud majandusjuhataja ning teinud märkusi, kui näidud on 
liiga suured ( vt.1 punkti). Veekulu mõjutavad aastaajad ( kevadel kardinate 
pesemine, sügisel kui rühmad lähevad lahti on rohkem koristamist jne.).

PARENDUS:
• Majandusjuhataja annab personaalile  teada meie veekulust ja arutatakse, 

kuidas seda vähendada. 
• Planeerida jätkuvalt õppekavasse vee ja looduse seoseid käsitlevaid teemasid. 

10. Energia.
• Lasteaia personal on teadlik elektri kulutamisest kuude/ aastate lõikes.

EI.
SELGITUS: Näitudega tegeleb majandusjuhataja ja personali ei ole nendest 
teavitatud.

• Lasteaias jälgitakse, et elektrit ei kulutataks asjatult. Lambid ei põle 
päevavalgel,

JAH.
SELGITUS: Rühmades jälgitakse, et lambid ei põleks kui on juba valge või siis 
kedagi ei viibi ruumides- lapsed saalis, õues jne. Vahel kipuvad lambid põlema, kui 
järsku läheb valgeks ja ei märka, et ka lamp põleb endiselt.

• Rühmades saab reguleerida soojust.
JAH.
SELGITUS: Rühmade saavad õpetajad ise reguleerida soojust, mitte avada aknu, et 
ruumides oleks jahedam.

PARENDUS:
• Teavitada lasteaia personali elektri tarbimisest , selgitada välja selle kõikumiste

põhjused.
• Rühmade personal jälgib, et lambid ei põleks asjatult ja selgitab ka lastele 

elektri kokkuhoidu.


