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Küsimustele vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne.

INFO JA TEAVITUSTÖÖ UURING JAH EI

Kas majas on piisavalt infot külalistele ja 
lastevanematele?

10

Kas lapsed ja lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli 
programmist?

Osales 31
lapsevane
mat

11 20

Kas personal on teadlik Rohelise kooli programmist? 10

Kas personal teab maja keskkonnapõhimõtteid? 10

Kas lasteaed kajastab piisavalt Rohelise kooli tegemisi? 9 1

KOMMENTAARID: 
Õpetajate arvates kajastatakse piisavalt, kuid seda infot ei 
osata märgata.

PRÜGI JA JÄÄTMED
UURING JAH EI

Kas lasteaias/ kodus kasutatakse ümbertöödeldud paberit? Osales 31
lapsevane
mat

20 11

Kas õpetajad teevad kahepoolseid koopiaid? 7 3

Kas lasteaias on võimalused prügi sorteerimiseks? 10

Kas kodudes tegeletakse prügi sorteerimisega? 31 
lapsevane
mat

23 8

Kas lapsed/ lastevanemad on teadlikud, mis saab prügist 
edasi?

Vastasid 
ainult 
õpetajad.

7 3

Kas õues on piisavalt prügikaste ja kas need asuvad õigetes
kohtades?

10

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

6 4

Kas lasteaias tegeletakse taaskasutusega? 8 2

KOMMENTAARID:
Osad vastajad kirjutasid, et ei tea täpselt, mida kasutavad.
Laste teadmised prügi ohtlikusest loodusele teavad rohkem 
vanemad lapsed.



ELURIKKUS, LOODUS JA 
ÕUEALA

UURING JAH EI

Kas asfaldile või muule pinnasele on joonistatud mänge? 7 3

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

31-
vastajat
10 
vastajat 
l/a

30

10

1

Kas õuealal on vaikseid varjulisi kohti, kus istuda, 
kõneleda ja mõtiskleda? 

10

Kas lasteaia õueala on mitmekülgne ning laste- ja 
loodusesõbralik?

31 
lapsevane
mat

30 1

Kas kasvatate kooli territooriumil aed- või puuvilju, 
marju? 

10

Kas lasteaia territooriumil on võimalusi teha õuesõpet? 10

Kas lastel on piisavalt teadmisi Eesti linnu-, taime-, seene-
ja loomaliikidest?

8 2

Kas lapsed on teadlikud liikide õigetest nimetustest? 1 9

Kas lasteaia õuealal on loodud tingimused lindude ja 
loomade eest hoolitsemiseks?

10

Kas õueala pakub elupaiku väikestele loomadele?
Hunnik puupakke/jämedaid oksi            Kivihunnik            
Putukahotell           Niitmata alad
Lõhnavate õitega taimi – Liblikaid meelitavaid põõsaid    

3 7

Kas õueala pakub lindudele elupaiku?
Pesakaste                  Lindude toidumaju                 
Lindude jooginõu                 
Marju või pähkleid kandvaid puid/põõsaid

10

KOMMENTAARID:  
Kõige rohkem on võimalusi loodud lindude eest 
hoolitsemiseks.

 ENERGIA JA ELEKTER UURING JAH EI

Kas aknad ja uksed on tihedad, tuuletõmbus puudub? 10

Kas akende ees on kardinad/rulood/mud katted? 10

Kui jah, siis kas need tõmmatakse ööseks ette, et 
vähendada soojuskadu? 

4 6

Kas igas ruumis on termomeeter ja seda saab vajadusel 
reguleerida?

10

Kas tühjades ruumides on valgustus alativälja lülitatud? 8 2



Kas lambid kustutatakse  kui väljas on piisavalt valgust? 8 2

KOMMENTAARID:
Lambid kipuvad ununema üleminekuperioodidel- 
kevadel on algul pime ja hiljem ei märgata, et väljas on 
valge aga lambid põlevad.

VESI UURING JAH EI

Kas lasteaias on tilkuvaid kraane või jooksvaid  
tualetipotte?

3 7

Kas lapsed panevad alati kraani pärast kasutamist 
täielikult kinni?

10

Kui teil on anduriga kraanid, siis kas neist tuleb õige 
kogus vet piisava aja jooksul?

10

Kas kogute lillede kastmiseks vihmavett? 10

Millist joogivett kasutatakse kodudes? Kas eelistate 
kraanivett?

31 
lapsevane
mat

20 11

KOMMENTAARID:
Tilkuvad kraanid või jooksvad veed on harva 
esinevad,pigem tähelepanematusest.
Kodudes juuakse kraanivett, kuid tihti lastakse see läbi 
filtrite või siis keedetakse.

TRANSPORT UURING JAH EI

Kas te olete teadlik, kui kaugelt tuuakse lasteaeda 
toiduained?

2 8

Kas lasteaia personal kasutab ühiseid autosõite? (koos 
tööle tulemine)

2 8

Kas jala või rattaga lasteaeda tulek on turvaline? 8 2

Kas autod pargivad lasteaia sissepääsust kaugemal? 8 2

KOMMENTAARID:
Autod pargitakse küll lasteaia lähedale aga nad ei ole 
sissepääsu ees ega takista turvalist lasteaeda tulekut.
Ühiselt tööle tulla ei õnnestu, sest lasteaia töötajad elavad 
väga erinevates prrrkondades. 

MERI JA RANNIK UURING JAH EI



Kas teie lasteaed on mere lähedal? 5 3

Kas lasteaia menüüs on tihti kala? 9 1

Kas lasteaed teeb väljasõite/ õppekäike mere äärde? 10

Kas lasteaias jälgitakse, milliseid keemilisi aineid võib 
sattuda kanalisatsiooni?

10

KOMMENTAARID:
Lasteaed ei asu päris mere ääres ( erinevatesse randadesse 
sõit võtab aega 10-25 minutit)kuid meie arvates on meri 
ikka väga lähedal.

KLIIMA UURING JAH EI

Kas kliimamuutustest on lastele mõnes tegevuses 
räägitud?

7 3

Kas õpetajatel on soovitatud teha järgmist, et 
kahandada kliimamuutusteni viivaid 
tegureid?
Tulla kooli jala, rattaga või ühistranspordiga 8 2

Kasutada ümbertöödeldud materjalist tehtud paberit 10

Säästa paberit (näiteks kasutada mõlemat külge) 10

Viia esemeid ümbertöötlusse 7 3

Kasutada energiat säästvaid lambipirne 8 2

Kas lasteaed võtab osa energiasäästu kampaaniatest? 6 4

KOMMENTAARID:
Vestlused lastega eelnevatel teemadel sõltub laste 
vanusest- sõimes ja nooremates rühmades nendest eriti ei 
räägita.
Tuleb õpetajatele rääkida lasteaia energiasäästu 
kampaaniatest.

TERVIS JA HEAOLU UURING JAH EI

Kas lastel on päeva jooksul piisavalt võimalusi 
liikumiseks ja jooksmiseks?

Vastas 31
vanemat
10 
õpetajat

30

10

1

Kas lastele pakutakse piisavalt puu- ja juurvilju? 10

Kas lasteaia toit on piisavalt mitmekülgne ja tervislik? 10

Kas lastel on võimalus juua vett ning lasteaias kasutatakse
vähe magusainetega jooke?

10

KOMMENTAARID:
Meil on tervist edendav lasteaed- vitamiinipausid, liikumine saalis 
ja õues. Hammaste eest hoolitsemine jne.



GLOBAALNE KODAKONDSUS UURING JAH EI

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

7 3

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

10

Kas lasteaias kasutatakse,,Kiusmisest vabaks" 
metoodikat?

10

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

5 5

Kas lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite? 5 5

KOMMENTAARID:
Teiste maade kommete, mängude ja toitudega 
tutvustamine sõltub suuresti laste vanusest. Eesti tähtpäevi
tutvustatakse kõikides rühmades. 


