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Küsimustele vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne. 

INFO JA TEAVITUSTÖÖ 
 

UURING JAH EI 

Kas majas on piisavalt infot külalistele ja 
lastevanematele? 

  

   * 

 

Kas lapsed on teadlikud Rohelise kooli 
programmist? 
 
Kust saavad lapsevanemad infot programmi 
kohta? 

Lapsed-25 

 

 

Eliis- 54,2 % 

Facebook- 

23,7% 

9 

3 ei tea 

täpselt 

 

 

 

13 

Kas personal on teadlik Rohelise kooli 
programmist? 

Personal- 27 27  

Kas personal ja lapsevanemad on teadlikud 
programmist Taimne Teisipäev? 

Personal- 27 

Lapsevanemad 

27 

47,5 % 

 

52,5 % 

Kas lasteaed kajastab piisavalt Rohelise kooli 
tegemisi? 

  

   * 

 

    * 

Kas lapsevanemad on teadlikud, et lasteaed 
omab  tunnustust Roheline lipp. 

59 vastajat 69.5 % 30,5% 

KOMMENTAARID. 
* Kajastada võiks alati rohkem ja hetkel oleme 
seda teinud ainult lasteaia kodulehel ja 
Facebookis, samuti Rohelise kooli Facebookis. 
Kui lasteaeda külastavad teiste piirkondade 
õpetajad, siis räägime oma tegemistest. 
* Personal on teadlik , et me oleme liitunud 
programmiga aga nad ei ole täpselt sellesse 
süvenenud. 
* Laste teadmatus võib pigem olla seotud 
mõistega, sest oma tegevusi osatakse nimetada. 
Tevad vanemate rühmade lapsed. 

   

 

 
 

PRÜGI JA JÄÄTMED 
UURING JAH EI 

Kas õpetajad teevad kahepoolseid koopiaid?      27   *   * 

Kas eelistate paberteadetele elektroonilist?     *  



Kas lasteaias on loodud võimalused prügi 

mitmekülgseks sorteerimiseks? 

     

    * 

 

Kas lapsevanemad on teadlikud lasteaia prügi 

sorteerimisest ja järgivad seda ka ise? 

59 vastajat 93,2 %  

Kas kõik lapsed teavad, milliseid probleeme 
põhjustab prügi keskkonnale ja elusloodusele? 

Lapsed-25  19  6 ei 

tea 

täpselt 

Kas olete kodus oma lapsele rääkinud prügi mõjust 
loodusele? 

59 vastajat 50,85 49.2% 

Kas lasteaias tegeletakse taaskasutusega?    *  

Kas kasutate poes käimisel korduvkasutatavaid kotte? 59 vastajat 76,35  

KOMMENTAARID: 

* Kahepoolseid koopiad tehakse põhiliselt rühmades, 

kus on oma printer/ koopiamasin. Õpetajad kasutavad 

pabereid ka lastele joonistamiseks ja märkmepaberiteks. 

   

 

 

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA 
 

UURING JAH EI 

Kas asfaldile või muule pinnasele on joonistatud 
mänge? 

  

  * 

 

Kas õuealal on rohkesti ronimisvahendeid, kus saab 
tasakaalu harjutada, turnida, ronida ja kiikuda? 

59 vastajat 96,6 % 

   

 

Kas kasvatate lasteaia territooriumil aed- või 
puuvilju, marju? 

   

  * 

 

Kas lasteaia territooriumil on võimalusi teha 
õuesõpet? 

   *  

Kas lapsevanemad on teadlikud lasteaia õuealal 
olevast Rohelise kooli alast? 

59 vastajat 84,7%  

Kas lastel on piisavalt teadmisi meie looma- ja 

linnuliikidest? 

   *  

Kas lapsed on teadlikud liikide õigetest nimetustest? Lapsed- 25   13 12 

Kas lasteaia õuealal on loodud tingimused lindude ja 

loomade eest hoolitsemiseks? 

  

  * 

 

Kas lapsed teavad, millal tuleb linde toita ja millega?     *  

Kas õueala pakub elupaiku väikestele 
loomadele?Jämedaid oksi, väiksemaid kive           
Lõhnavate õitega taimi – Liblikaid meelitavaid põõsaid               

  

   

 

* 

Kas õueala pakub lindudele elupaiku? 
Pesakastid                  Lindude toidumajad                                
Marju või pähkleid kandvaid puid/põõsaid- pihlakas. 

  

  * 

 

KOMMENTAARID:      



* Meil on jäätud nurgake okste, juurikate ja ka 

väiksemate kividega, et seal saaks putukad/ väiksemad 

aialoomad  pesitseda. Seda on vähe ja tuleb leida uusi 

võimalusi. 

* Külvasime kevadel paki nurmetaimeseemneid, kui 

eriti ülesse ei tulnud- tuleb järgmisel aastal korrata. 

* Lastel on head teadmised, kuid tuleb rohkem rõhku 

pöörata õigetele/ täpsetele nimetustele. Teatakse rohkem 

loomi ja linde, vähem seeni, taimi, marju. 

 

 

 ENERGIA JA ELEKTER 
UURING JAH EI 

Kas aknad ja uksed on tihedad, tuuletõmbus 
puudub? 

     *  

Kas akende ees on kardinad/rulood/muud katted?      *   

Kui jah, siis kas need tõmmatakse ööseks ette, et 
vähendada soojuskadu? Kas seda tehakse ka 
kodudes? 

Personal- 27  13  14 

 Kas ruumide soojuse  jälgimisel keeratakse 
temperatuuri pigem vähemaks, kui avatakse 
aknad? 

    *  

Kas igas ruumis on termomeeter ja seda saab 
vajadusel reguleerida? 

    *  

Kas tühjades ruumides on valgustus alati välja 
lülitatud? 

   *  

Kas lasteaia üldkasutatavates ruumides on 
liikumisanduritega valgustid? 

   *  

Kas kodudes pöörataks etähelepanu 
säästlikkusele? 

59 vastajat 88,1%  

KOMMENTAARID: 
* Rulood jäävad pigem ette siis, kui on juba 
pimedam aeg ja ruumides põlevad tuled. Alla 
tõmmatakse pigem nädalavahetuseks. 
* Valgus võib jääda põlema juhtudel kui on hämar, 
siis tuleb päike välja ja ei märgata, et tegelikult 
põlevad ka lambid endiselt edasi. 
* Liikumisanduritega valgustid on välistreppidel ja 
alustatud on siseruumides treppidele ja 
koridoridesse uute valgustite ja andurite 
paigaldamisega. 

   

 

 



VESI UURING JAH EI 

Kas lasteaias on tilkuvaid kraane või jooksvaid  
tualetipotte? 

   

 * 

Kas lapsed oskavad vett säästlikult kasutada- ei 
ava kraani täielikult, ei lase lihtsalt joosta? 

   *  

Kas lapsed teavad vee ringlusest, selle olulisusest 
keskkonnale? 

Lapsed- 25  25  

Kas kogute lillede kastmiseks vihmavett?     * 

Millist joogivett kasutatakse kodudes? Kas 
eelistate kraanivett? 

59 vastajat 
Kraanivesi- 59,3% 
Pudelivesi- 45,8% 

  

KOMMENTAARID: 
* Vee säästmisest ja kraanide kasutamisest 
räägitakse tihti, kui lapsed aga omapead jäävad, 
siis tahavad ikka veega sulistada. 
* Kodudes kasutatakse rohkem kraanivett, kuid 
suur osakaal on ka pudeliveel ja filtreeritud veel. 
Lähemalt saab protsente vaadata lisast. 

   

 

TRANSPORT UURING JAH EI 

Kas te olete teadlik, kui kaugelt tuuakse lasteaeda 
toiduained? 

    * 

Kas olete teadlik, kuidas tuuakse lapsi lasteaeda? 59 vastajat 
Autoga- 76,3% 

Jalgsi- 32% 

  

Kas jala või rattaga lasteaeda tulek on turvaline?    *  

Kas autod pargivad lasteaia sissepääsust kaugemal?    *  

KOMMENTAARID: 

* Lasteaia juures puudub parkimisala ja autod peatuvad 

sõidutee ääres- juhtub, et mugavusest tehakse seda ka 

väravale liiga lähedal. 

   

 

MERI JA RANNIK 
 

UURING JAH EI 

Kas teie lasteaed on mere lähedal?    *  

Kas lasteaia menüüs on tihti kala?    *  

Kas lastele meeldivad kalatoidud?     *   * 

Kas lasteaed teeb väljasõite/ õppekäike mere 
äärde? 

   *  

Kas lasteaias jälgitakse, milliseid keemilisi aineid 
võib sattuda kanalisatsiooni? 

  

  * 

 

Kas kodudes kasutatakse loodussõbralikke 59 vastajat 74,6%  



puhastusvahendeid? 
KOMMENTAARID: 

* Mereni on bussiga sõites umbes 20 minutit ja püüame 

sinna teha väljasõite erinevatel aastaaegadel. 

* Iga nädal on vähemalt ühel päeval kalatoit, vahel ka 

mitmel päeval. Laste valikud on enam- vähem pooleks, 

kuid pigem ei taha süüa. 

   

 

KLIIMA 
 

UURING JAH EI 

Kas kliimamuutustest on lastele mõnes tegevuses 
räägitud? 

   *  

Kas õpetajatel on soovitatud teha järgmist, et 
kahandada kliimamuutusteni viivaid tegureid? 

   

Tulla kooli jala, rattaga või ühistranspordiga     *  

Kasutada ümbertöödeldud materjalist tehtud 
paberit 

    *  

Säästa paberit (näiteks kasutada mõlemat külge)     *  

Viia esemeid ümbertöötlusse     *    

Kasutada energiat säästvaid lambipirne/ anduritega 
valgusteid jne. 

    *  

Kas lasteaed võtab osa energiasäästu 
kampaaniatest? 

      * 

KOMMENTAARID: 

* Säästmise nippidest on meeskonnas räägitud, kuid see 

on jäänud igaühe enda otsustada- puudub tagasiside. 

   

 

TERVIS JA HEAOLU 
 

UURING JAH EI 

Kas lastel on päeva jooksul piisavalt võimalusi 
liikumiseks ja jooksmiseks? 

   *  

Kas lastele pakutakse piisavalt puu- ja juurvilju?    *  

Kas lasteaed osaleb tervisele ja heaolule suunatud 
projektides? 

   *  

Kas lasteaia toit on piisavalt mitmekülgne ja 
tervislik? 

Lapsed- 25 

 

59 vastajat 

25 

 

91,5 % 

 

 

 

Kas lastel on võimalus juua vett ning lasteaias 
kasutatakse vähe magusainetega jooke? 
Kas lapsevanemad eelistavad pigem vee joomist? 

 

 

59 vastajat 

    * 

 

98,3 % 

 

 

 

KOMMENTAARID: 

* Üks kord nädalas on taimetoidupäev- oleme liitunud 

programmiga Taimne Teisipäev. 

   



* Meil on menüüs iga päev vitamiinipaus, millest 
me üritame kinni pidada. 
* Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate 
lasteaedade programmiga.   
 

GLOBAALNE KODAKONDSUS 
 

UURING JAH EI 

Kas rühmades tutvustatakse teiste maade kombeid, 
toite, muusikat ja mänge? 

Personal- 24 12  

Kas lasteaias/ rühmades tutvustatakse 
süstemaatiliselt Eesti tähtpäevi, toitu, kombeid, 
muusikat jne. 

   *  

Kas lasteaias kasutatakse,,Kiusmisest vabaks" 
metoodikat? 

   *  

Kas teil on teistelt maadelt pärit õppevahendeid 
(näiteks rahvariideid, kunsti, muusikariistu)? 

    * 

Kas lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite?     * 

KOMMENTAARID: 

* Teiste maade kombeid ja kultuuri tutvustatakse 

rohkem vanemates rühmades, sõimed ja 3-4 aastaste 

lastega räägitakse vähem. 

* Otseselt teiste maade toite ei valmistata, kuid on 

sarnaseid toite, kohandatud. 

   

 

Täpsemat ülevaadet lastevanemate vastustest saab  lasteaia kodulehelt Roheline kool- 

dokumendid. 


