KESKKONNAÜLEVAATUSE KOKKUVÕTE (kevad 2019)

Eesmärk: kaardistada hetkeseis.
Paldiski Lasteaia Naerulind keskkonnaülevaatuse läbiviimist juhtis lasteaia Rohelise kooli
töörühm. Vaadeldi 12 teemat, millest hiljem osa teemasid ühendati, nagu vesi - meri ja rannik;
toit – tervis ja heaolu. Keskkonnaülevaatuse küsimustik viidi läbi ajavahemikul 1. veebruar
2019 – 15. veebruar 2019. Laste ankeedi täitmist pikendasime kuni 29. märtsini 2019.a.
Keskkonnaülevaatuseks olid loodud virtuaalsed küsitlused (Google forms). Personalile ja
lastevanematele saadeti küsimustik meilile. Vastamiseks anti aega 2 nädalat. Nädala
möödudes saadeti meeldetuletus meil nii personalile kui ka lapsevanematele. Lapse
küsimustiku täitsid õpetajad koos lapsega rühmas.
Saatsime kokku 179 küsimustikku. Küsitlus koostati 59-le aiarühma (Jänkud, Lepatriinud,
Oravad, Liblikad) lapsele, neist vastuseid saime tagasi 35. Laste küsimustik koosnes 29-st
küsimusest, mis olid jagatud erinevatesse teemablokkidest.
Küsitlused saatsime 96-le lapsevanemale, neist tagasi saime 22 vastust. Lastevanemate
küsimustik koosnes 45 küsimusest, mis omakorda oli jaotatud erinevatesse teemablokkidesse.
Küsitlused saatsime ka kõigile lasteaia töötajatele 24, neist tagasi saime 11. Personali
küsimustik koosnes 44 küsimusest, mis omakorda jagunesid erinevatesse teemablokkideks.
Teemablokkideks olid: Info, teavitamine ja kaasamine; elurikkus, loodus ja õueala;
kliimamuutused; energia; globaalne kodakondsus; tervis ja heaolu; transport; jäätmed ja
prügi; vesi, meri ja rannik.
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LAPSED
Küsitlus koostati 59-le aiarühma (Jänkud, Lepatriinud, Oravad, Liblikad) lapsele, neist vastuseid
tagasi saime 35. Laste küsimustik koosnes 29-st küsimusest, mis omakorda olid jagatud
erinevatesse teemablokkidesse.
Nendeks olid: Info, teavitamine ja kaasamine (1 küsimus); elurikkus, loodus ja õueala (4
küsimust); kliimamuutused (2 küsimust); energia (3 küsimust); globaalne kodakondsus (3
küsimust); tervis ja heaolu (5 küsimust); transport (3 küsimust); jäätmed ja prügi (4 küsimust);
vesi, meri ja rannik (4 küsimust).

INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE
Kas sulle meeldib lasteaias olla?
33 last 35-st ehk 94,3% lastest meeldib lasteaias olla.
2 last 35-st ehk 5,7% lastest ei meeldi lasteaias olla.
Laste arvamused:
Natukene meeldib.
Sellepärast, et siin on nii ilusad asjad.
Saab sõpradega mängida.
Siin on toredad ja ilusad mängud.
Sest seal on palju sõpru.
Siin on ilusad mänguasjad.
Sest lasteaias on igav.
Sest lasteaias peab palju olema.
Lasteaias on lõbus.

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA
Kas sa oled talvel linde toitnud?
27 last 35-st ehk 77,1% lastest on talvel linde toitnud.
8 last 35-st ehk 22,9% lastest ei ole talvel linde toitnud.
Laste arvamused:
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Lasteaias olen.
Seemneid.
Kodus ei ole, aga lasteaias olen. Kodu juures ei ole ühtegi linnumaja.
See talv olen issiga toitnud.
Kodus mitte, ei ole linnutoitu, aga lasteaias olen.
Kodus
Madusid.
Linnaseid, linnu toitu oleme andnud.
Linnukeste toiduga.
Leiba.

Kas sa saad päeva jooksul palju joosta, hüpata ja ronida?
26 last 35-st ehk 74,3% lastest saab päeva jooksul palju joosta, hüpata ja ronida.
9 last 35-st ehk 25,7% lastest väidab, et nad saavad vähe joosta, hüpata ja ronida.
Kas sa tead, mis taimed ja lilled kasvavad lasteaia õuealal?
18 last 35-st ehk 51,4% lastest teavad, millised taimed ja lilled kasvavad lasteaia õuealal.
17 last 35-st ehk 48,6% lastest ei tea, milliseid taimi ja lilli võib leida lasteaia õuealal.
Laste arvamused:
võilill, kask, tamm, kuusk, mänd, vaher, moon, kellukesed
maasikad, porgandid, tamm, kuusk, mänd, päevalill,
Roosid, kuusk, kask, vahtrapuu, lumikelluke, päevalill, võilill.
Taimed - ei tea. Lilled - päevalilled.
Võililled, kellukesed.
Laps ei tea!

Kas sinu rühmal on istutuskast mille eest te hoolitsete?
25 last 35-st ehk 71,4% lastest teab, et nende rühmal on istutuskast.
10 last 35-st ehk 28,6% lastest ei tea, et nende rühmal on istutuskast.
Laste arvamused:
meil on ju põld olemas
Kus asub, ei tea. Mida sinna pannakse, ei tea.
õues, aia juures.
Kus asub, ei tea.
Laps ei tea!
Laps osutas toas olevale lillepotile.
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KLIIMAMUUTUSED
Kas sulle meeldib aastaaegade vaheldus? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad vastused)
32 last 35-st ehk 91,4 % lastest, meeldib aastaaegade vaheldus.
3 last 35-st ehk 8,6% lastest, ei meeldi, et aastaajad vahelduvad.
Laste arvamused:
Suvel soojadel ilmadel tulevad mesimummid, herilased ja vaablased, see ei meeldi mulle.
Mida see tähendab ei tea.
Sellepärast, et meeldib.
Meeldib lumi, lumememm, lumesõda ja lumepall.
Siis tulevad ilusad päevad.
Saab väga palju mängida.
Saab lilli korjata, kevadel lehti riisuda ja mängida.
Mis meeldib? - ei tea.
Ütles meeldib, kuid tundub, et laps ei saanud küsimusest aru.

Kas sa tead mis on kompost? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad vastused)
14 last 35-st ehk 40% lastest, teab, mis on kompost.
22 last 35-st ehk 62,9% lastest ei tea, mis on kompost.
Laste arvamused:
Pantakse söödud õunu, banaani koori, pirni südamikud, ploomi kivisid, kirsi kivisid.
Kauss.
Ma olen mamma ja taadu juures seda näinud, see on nagu linnu maja.
Sinna pannakse toidujäätmeid.

ENERGIA
Kas rühmaruumis on soe? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad vastused)
34 last 35-st ehk 97,1% lastest vastas, et rühmaruumis on soe.
2 last 35-st ehk 5,7% lastest vastas, et rühmaruumis ei ole soe.
Laste arvamus:
Ei tea.
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Ei oska vastata.
soojad riided panna
Midagi saan peale panna.
keerata radikat juurde
Ütlen õpetajale, et mul on külm ja ma lähen panen kampsuni selga.
Panen dressika pikkade varrukatega.
Ei siis kui aken lahti on.
Joosta.
Panen soojalt riidesse
Panen sviitri peale.
Panna kampsun selga.
Kampsuni selga panna.
Ei tea!
Ei tea.
Ei tea
Panen dressika selga.
Radikale soojust juurde panna.
Panen kampsuni selga.

Kas rühmaruumis on joonistamiseks ja kirjutamiseks piisavalt valgust?
31 last 35-st ehk 88,6% lastest arvas, et rühmaruum on piisavalt valgustatud.
4 last 35-st ehk 11,4% lastest arvas, et rühmaruumi oleks vaja rohkem valgust.
Laste arvamused:
Sellepärast, et elektrit läheb.
Laps ei tea mis on valgus.
Elektrist tuleb valgus.
Valgus tuleb päikesest ja päikese kiirest.
Valgus tuleb laest.
Mis on valgus? - ei tea.
Laps ei saanud küsimusest aru!

Kas sa lülitad alati mänguasja või muu elektroonse seadme välja, kui sa sellega enam ei
mängi? ( ühel ankeedil on antud mõlemad vastused)
28 last 35-st ehk 80% lastest vastas, et nad lülitavad peale mängimist elektroonse seadme
välja.
8 last 35-st ehk 22,9% lastest vastas, et nad ei lülita mängu lõppedes elektroonset seadet välja.
Laste arvamused:
kui ma panen telefoni laadima, siis ma lülitan selle välja.
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Laps ei saanud ilmselt küsimusest aru.
Koristan ka, kui ei mängi.

GLOBAALNE KODAKONDSUS
Kas sa tead, mille poolest võivad inimesed üksteisest erineda?
14 last 35-st ehk 40% lastest teavad, et inimesed võivad üksteisest erineda.
21 last 35-st ehk 60% lastest arvavad, et inimesed ei erine teineteisest.
Laste arvamused:
Neil ei ole samad vanemad.
Nende nägud on teistsugused.

Kas sa oled valmis aitama hätta sattunud kaaslast?
33 last 35-st ehk 94,3% lastest arvasid, et nad on valmis aitama hätta sattunud kaaslast.
2 last 35-st ehk 5,7% lastest arvasid, et nad ei ole veel valmis hädalist aitama.
Laste arvamused:
Olen, sest ta on ju mu sõber.
Kui ma suur olen, siis lähen.
Laps ei saanud küsimusest aru. Vastas algul eitavalt ja küsimust täpsustades jaatavalt.
Lisaküsimusele "Kuidas sa aitad sõpra?", vastas "Olen nende sõber ka".
Kui vees on aitan, annan käe ja tõmban välja.
Pole proovinud, aga aitaksin.
Et teised ei kiusaks, siis aitan.

Kas sa soovid maailma kohta rohkem teada saada?
26 last 35-st ehk 74,3% lastest, soovid maailma kohta rohkem teada saada.
9 last 35-st ehk 25,7% lastest arvasid, et nad on juba piisavalt palju maailma kohta teada
saanud.
Laste arvamused:
Kuidas jõuluvana saab sisse meie uksest? Kuidas meie koer sai välja aiast? Kuidas sokk põleb ära?
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Näiteks: Kuidas panna seemned mulda? Kuidas ilusti lilli ja taimi kasta?
Mida? - ei tea.

TERVIS JA HEAOLU
Kas sa sööd lasteaias tervislikku toitu?
30 last 35-st ehk 85,7% lastest vastasid, et nad söövad tervislikku toitu.
5 last 35-st ehk 14,3% lastest arvasid, et nad ei toitu tervislikult.
Laste arvamused:
Mida? - ei tea.
Ma täna lõunal sõin seda salatit.
Tatraputru, suppi, praekartulit, magustoitu.
Putru, tatraputru, kartulit.
Kapsast, kurki, tomatit, makarone koos lihaga, piparmündi teed.
Suppi, putru, muna.
MIda? - ei tea.

Kas sa sööd lasteaias salatit ja puu,- ja aedvilju? (kahel ankeedil on vastatud mõlemale
vastusele)
28 last 35-st ehk 80% lastest vastasid, et nad söövad lasteaias salatit, puu- ja aedvilju.
9 last 35-st ehk 25,7% lastest vastasid, et nad ei söö lasteaias salatit, puu- ja aedvilju.
Laste arvamused:
Salatit söön.
mulle ei maitse lihtsalt see
Rohelist salatit, kollast salatit, sinist salatit, oranži salatit, rohelisi puuvilju, punaseid aedvilju, oranže
aedvilju, porgandit.
Porgandi salatit, kapsa salatit, kurgi salatit, õuna, pirni, ploomi, maasikaid.
Puuviljad - õuna, pirni, banaani. Aedviljad - kastet, arbuusi. Salat - tomati-kurgi salatit.
Salat - kurgi-tomati-sibula salatit. Puuviljad - banaan, melon, apelsin. Aedviljad - mandariin.
Porgandi salatit. Puuvilju ei söö. Aedviljad - porgandeid, sibulaid, kartuleid, kapsaid.
Kurgi salatit, kartuliga salatit, makaronidega salatit, sibulaga salatit. Õuna, ananassi, pirni, banaani.
Aedviljadest porgandit.
Aedvilju ei söö. Teisi söön. aga mida - ei tea.
Tundub, et laps ei saanud küsimusest aru!

Kas teie rühm käib õppekäikudel looduses?
28 last 35-st ehk 80% lastest vastasid, et nad käivad õppekäikudel looduses.
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7 last 35-st ehk 20% lastest vastasid, et nad ei käi õppekäikudel looduses.
Laste arvamused:
Kus kohas? - ei tea.
Ma ei tea mis asi on loodus.
Vaatamas pargis.
Kus käinud? - vaadanud loomi loomaaias ja metsas käinud, söönud seal.
Laps ei tea!
Kus? - ei tea.

Kas sa tead, kuidas olla terve?
21 last 35-st ehk 60% lastest teavad, kuidas olla terve.
14 last 35-st ehk 40% lastest ei tea, kuidas olla terve.
Laste arvamused:
Tervislikke asju süüa, rohtu võtma, seebiga käsi pesta ja seda asja kätele panna.
Peab hoidma ennast tervena.
Et sa sööd päris palju liha, peeti, kapsast, verivosti ja kartuliputru. Et süüa pirni, õunu ja paprikat.
Siis kui ravitakse.
jooma piparmündi teed,
Kui sa annad rohtu.
Sa paned ilusti riidesse. Paned salli ja mütsi, kindad, saapad, kampsuni. Isegi kombeka. Isegi paned
luku kinni.
Rohtudega saab terve olla.

Kas sa pesed käsi enne sööki?
35 last 35-st ehk 100% lastest peseb käsi enne sööki.
Laste arvamused:
Kodus ei, lasteaias pesen.
Lasteaias pesen, kodus ei pese.
Lasteaias pesen, kodus ei pese.

TRANSPORT
Kas sa tead, miks on kasulik käia jala või sõita jalgrattaga? (kahel ankeedil on antud vastus
mõlemale vastusele)
19 last 35-st ehk 54,3% lastest arvasid, et nad teavad, miks on kasulik käia jala või sõita
jalgrattaga.
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18 last 35-st ehk 51,4% lastest vastasid, et nad ei tea, miks on kasulik käia jala või sõita
jalgrattaga.
Laste arvamused:
Sa pead värsket õhku ka saama.
Jala käies jalad teevad trenni.
Jala tuleb käia, et jalad saaksid natuke energiat.
Miks jala käimine on kasulik seda laps ei tea. Miks jalgrattaga sõitmine on kasulik - "Selle pärast, et
meeldib."
See teeb jalgadele head. Saab sporti teha.
Kui jalgsi käid siis leiad äkki mingi põneva asja ja siis lähed jalgsi tagasi koju. Rattaga on kasulik sõita,
et saaks palju kiiremini kooli.
Jalgsi ei tea miks on kasulik käia. Kui autot ei ole siis on kasulik sõita jalgrattaga.

Kas hommikul on lasteaia ees palju autosid?
25 last 35-st ehk 71,4% lastest arvab, et lasteaia ees on hommikul palju autosid.
10 last 35-st ehk 28,6% lastest arvab, et hommikuti ei ole palju autosid lasteaia juures.
Laste arvamused:
Laps vastas, et tuhat autot on hommikul lasteaia ees. Märkus: Laps tuleb lasteaeda ees väravast ja
hommikul kella 7-ks.
7 autot.
Väga palju, 1010 autot.
Väga palju.
5 autot.

Kas olete rühmas rääkinud ohutust liiklemisest?
26 last 35-st ehk 74,3% lastest on kuulnud, et rühmas räägitakse ohutust liiklemisest.
9 last 35-st ehk 25,7% lastest ei ole kuulnud, et rühmas on räägitud ohutust liiklemisest.
Laste arvamused:
Autodest, inimestest ja jalgratastest on räägitud.
Mida? - ei tea.

JÄÄTMED JA PRÜGI
Kas lasteaia territooriumil vedeleb prahti?
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14 last 35-st ehk 40% lastest vastasid, et lasteaia territooriumil vedeleb prahti.
21 last 35-st ehk 60% lastest vastasid, et lasteaia territooriumil ei vedele prahti.
Laste arvamused:
Suitsuprahti vedeleb.
Paber ja jogurtit.
Krõpsupakk.
Krõpsupakke, pudeleid.
Söögi asju, kohvi asju, pabereid, söödud pulgakommi otsi, jäätise pulki, igasuguseid prahte.

Kas prügi peab sorteerima?
29 last 35-st ehk 82,9% lastest arvab, et prügi peab sorteerima.
6 last 35-st ehk 17,1% lastest arvab, et prügi ei ole vaja sorteerida.
Laste arvamused:
Prügi rikub loodust, lilled ei saa kasvada.
Sest kui sa kõik asjad ühte prügikasti paned, siis see hakkab haisema.
Et oleks maailm puhas.
Sellepärast, et muidu läheb prügi segamini.
Et prügi ei oleks maas.
Ei tohi.
Prügi peab prügikasti viskama.
Sest muidu võib valesti minna. Automaat võib katki minna.
Miks? - ei tea.

Kas lapsed panevad korralikult prügi prügikasti?
33 last 35-st ehk 94,3% lastest panevad korralikult prügi prügikasti.
2 last 35-st ehk 5,7% lastest ei pane prügi prügikasti.
Laste arvamused:
Mõned viskavad prügi maha.
Mõned ei pane.

Kas me saaksime vähem jäätmeid tekitada? (ühel ankeedil on vastatud mõlemale
küsimusele)
26 last 35-st ehk 74,3% lastest arvab, et me saaksime vähem jäätmeid tekitada.
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10 last 35-st ehk 28,6% lastest arvab, et me ei saa vähem jäätmeid tekitada.
Laste arvamused:
Visates prügikasti.
Kuidas? - Ei tea seda sõna.
Niimoodi, et prügi ära visata.
Kuidas? - ei tea.

VESI, MERI JA RANNIK
Kas sulle on räägitud veeringlusest? (ühel ankeedil on vastatud mõlemale küsimusele)
16 last 35-st ehk 45,7% lastest on kuulnud veeringlusest.
20 last 35-st ehk 57,1% lastest ei ole kuulnud midagi veeringlusest.
Laste arvamused:
Et ei tohi jää peale minna.
Basseinis on torud. Issi rääkis, et üks on kehv bassein.

Kas veelinde tohib toita?
16 last 35-st ehk 45,7% lastest arvab, et veelinde tohib toita.
19 last 35-st ehk 54,3% lastest vastas, et veelinde ei tohi toita.
Laste arvamused:
Ei, muidu nad ei lenda ära.
sest nad on veelinnud
Nad muidu võivad veesse kinni jääda.
Leiba annan.
Teevad haiget näpule.
Ainult ettevaatlikult tuleb anda.
Miks? - ei tea.
Miks ei tohi? - ei tea.
Seemneid.

Kas sa tead, kust tuleb vesi ja mida tehakse kasutatud veega? (kolmel ankeedil on vastatud
mõlemad variandid)
17 last 35-st ehk 48,6% lastest teab, kust tuleb vesi ja mida tehakse kasutatud veega.
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21 last 35-st ehk 60% lastest ei tea, kust tuleb vesi ning mida tehakse kasutatud veega.
Laste arvamused:
merest tuleb vesi
Vesi tuleb veekraanist. Merest ja ookeanist tuleb vesi, see puhastatakse ära. Kanalisatsiooni vesi
läheb veepuhastusse ja puhastatakse ära ning seejärel läheb merre.
Kraanist tuleb vesi, kasutatud vesi läheb kanalisatsiooni auku.
Kraanist tuleb. Kasutatud vesi läheb merre.
Vannituppa tuleb. Mida kasutatud veega tehakse ei tea.
Kraanist. Kasutatud vesi pannakse tualetti ja lastakse vesi peale ja siis sa võid minna.
Kraanist, vannist tuleb. Kasutatud vesi puhastatakse ära puhta veega ja seda tehakse kätega.
Torust tuleb. Kasutatud veega mida tehtakse? - ei tea.

Kas sulle on räägitud vee kokkuhoiu vajalikkusest?
18 last 35-st ehk 51,4% lastest on kuulnud vee kokkuhoiu vajalikkusest.
17 last 35-st ehk 48,6% lastest ei ole kuulnud vee kokkuhoiu vajalikkusest.
Laste arvamused:
Sest vesi on kallis.
Mida on räägitud, ei tea.
Kui sa ei hoia vett kokku siis võib vesi ära minna ja sa ei saa enam käsi pesta.
Muidu on vee raiskamine.
Miks see vajalik on? - ei tea.

LAPSEVANEMAD
Küsitlused saatsime 59-le lapsevanemale, neist tagasi saime 22 vastust. Lastevanemate
küsimustik koosnes 45 küsimusest, mis omakorda oli jaotatud erinevatesse teemablokkidesse.
Nendeks olid: Info, teavitamine ja kaasamine (4 küsimust); elurikkus, loodus ja õueala (4
küsimust); kliimamuutused (2 küsimust); energia (3 küsimust); globaalne kodakondsus (4
küsimust); tervis ja heaolu (7 küsimust); transport (3 küsimust); jäätmed ja prügi (10 küsimust);
vesi, meri ja rannik (2 küsimust).

INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE
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Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) saab infot, et oleme keskkonnasõbralik
lasteasutus?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest arvab, et saab infot keskkonnasõbraliku
lasteasutuse kohta.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest arvab, et ei saa piisavalt infot
keskkonnasõbraliku lasteasutuse kohta.
Lapsevanemate arvamused:
Seintel on info. Võiks olla eraldi stend kohe selle jaoks
Seinale on küll midagi kleebitud aga võiks olla pilkupüüdvamad.

Kas lastevanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse kujundamisel?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest arvab, et neil on võimalus osaleda
keskkonnahariduse kujundamisel.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest arvab, et neil ei ole võimalust osaleda
keskkonnahariduse kujundamisel.
Lapsevanemate arvamused:
Õpetajad annavad märku taaskasutatavate materjalide vajadusest ja erinevatest üritustest
Õpetajad annavad märku, kui midagi on vaja tuua või teha
pole uurinud

Kas Te olete otsinud internetist informatsiooni keskkonna kohta?
13 lapsevanemat 22-st ehk 59,1% lapsevanematest on otsinud internetist informatsiooni
keskkonna kohta.
9 lapsevanemat 22-st ehk 40,9% lapsevanematest ei ole otsinud internetist informatsiooni
keskkonna kohta.
Lapsevanemate arvamused:
Pole vaja läinud
Pole vaja olnud
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Kas olete rahul senise keskkonnakasvatuse alase tegevusega lasteaias?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest on rahul senise keskkonnakasvatuse alase
tegevusega lasteaias.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest ei ole rahul senise keskkonnakasvatuse alase
tegevusega lasteaias.
Lapsevanemate arvamused:
Tundub olevat vastavalt võimalustele
Alati võiks rohkem olla tegevusi, kuna laps õpib lasteaias teiste lastega koos paremini, kui kodus

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA - laste poolt kasutatav ala
Kas õuealal saab palju joosta, hüpata ja mängida?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest arvab, et lasteaia õuealal saavad lapsed
palju joosta, hüpata ja mängida.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest arvab, et lasteaia õuealal ei saa lapsed piisavalt
palju joosta, hüpata ja mängida.
Lapsevanemate arvamused:
Väga asjalik õueala
Piisavalt ruumi, samas on arenguruumi uute atraktsioonide näol, rehvid pole mänguasjad ja ei sobi
mänguväljakule. Suvel on rehvid ideaalne koht sääskede arenguks (inkubaator)

Kas lasteaia õues on piisavalt puid?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest arvab, et lasteaia õues on piisavalt puid.

Kas asfaldile või muule pinnasele on joonistatud mänge?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest on vastanud, et asfaldile või muule
pinnasele on joonistatud mänge.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest on vastanud, et asfaldile või muule pinnasele
ei ole joonistatud mänge.
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Lapsevanemate arvamused:
Lapsed ise suvel joonistavad
Mänge joonistavad lasped ise kui neile kriite anda, kuid otseselt mänge neil pole, liiklus on

Kas õuealal on mosaiike, joonistusi, skulptuure või muud kunsti?
12 lapsevanemat 22-st ehk 54,5% lapsevanematest teab (on näinud), et lasteaia õuealal on
mosaiike, joonistusi, skulptuure või muud kunsti.
10 lapsevanemat 22-st ehk 45,5% lapsevanematest ei tea (ei ole näinud), et lasteaia uealal
oleks mosaiike, joonistusi, skulptuure või mõnda muud kunsti.
Lapsevanemate arvamused:
Stendid puude ja lillede kohta mis on väga huvitav
võiks olla

Kas lasteaias on õuesõppe rada?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest teab (on näinud), et lasteaial on
õuesõpperada.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest ei tea (ei ole näinud), et lasteaial on
õuesõpperada.
Lapsevanemate arvamused:
Liiklusrada
mis see on?

Kas õuealal on ronimisvahendeid, kus saab tasakaalu harjutada, turnida, ronida ja kiikuda?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest teab, et õuealal on ronimisvahendid, kus
tasakaalu harjutada, turnida, ronida ning kiikuda.
Lapsevanemate arvamused:
Võib olla vaja natukene rohkem suurele lapsele
Vastavalt vanusele, kuid alati võiks rohkem olla. Rohkem turnimis võimalusi
Arenguruumi veel on
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ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA
Kas Te viibite koos lapsega/lastega vabal ajal looduses?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest viibib lapsega/lastega vabal ajal looduses.
Lapsevanemate arvamused:
Vastavalt võimalusele

Kas lastel on teadmised loodusest ja keskkonnahoiust?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest arvab, et lastel on olemas teadmised
loodusest ja keskkonnahoiust.
Lapsevanemate arvamused:
Tundub nii
minimaalsed

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA - laste poolt kasutatav ala
Kas õuealal on vaikseid varjulisi kohti, kus istuda, kõnelda ja mõtiskleda?
18 lapsevanemat 22-st ehk 81,8% lapsevanematest arvab, et lastel on õuealal vaikseid varjulisi
kohti, kus istuda, kõnelda ja mõtiskleda.
4 lapsevanemat 22-st ehk 18,2% lapsevanematest vastas, et lastel ei ole õuealal vaikseid
varjulisi kohti, kus istuda, kõnelda ja mõtiskleda.
Lapsevanemate arvamused:
Majakesed

Kas lasteaiaõu pakub lindudele elupaika?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest leiab, et lasteaiaõu pakub lindudele
elupaika.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest leiab, et lasteaiaõu ei paku lindudele elupaika.
16

KLIIMAMUUTUSED
Kas Te teate, mis on kliimamuutus?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest teab, mis on kliimamuutus.

Kas kliimamuutus mõjutab elusloodust?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest arvab, et kliimamuutus mõjutab
elusloodust.

ENERGIA - elekter, küte
Kas lasteaias on lambid ja lambikuplid puhtad? (ühel ankeedil on märgitud kaks vastust)
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest leiab, et lasteaias on lambid ja lambikuplid
puhtad.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest leiab, et lasteaia lambid ja kuplid ei ole
puhtad.
Lapsevanemate arvamused:
Ei tea, pole vaadanud.
Siseruumides kûll
Ei oska kommenteerida
Ei tea, pole vaadanud
vähemalt ei ole tähele pannud, et oleksid häirivalt räämas/tolmused

Kas lasteaias on aknad puhtad?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest leiab, et lasteaia aknad on puhtad.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest leiab, et lasteaia aknad ei ole piisavalt puhtad.

Kas selgitate lastele elektrienergia säästliku kasutamise vajalikkusest?
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19 lapsevanemat 22-st ehk 86,4% lapsevanematest on selgitanud lastele elektrienergia
säästliku kasutamise vajalikkust.
3 lapsevanemat 22-st ehk 13,6% lapsevanematest ei ole selgitanud lastele elektrienergia
säästliku kasutamise vajalikkust.
Lapsevanemate arvamused:
Oma toast lahkudes kustuta tuli!
Laps liiga noor, kuid üritan siiski. Alustades lampide põlema panemisest ja kustutamisest. Miks see
vajalik on

GLOBAALNE KODAKONDSUS
Kas meie lasteaial on sidemeid teiste riikide lasteaedadega? (ühel ankeedil on märgitud
mõlemad vastusevariandid)
13 lapsevanemat 22-st ehk 59,1% lapsevanematest arvab, et lasteaial on sidemeid teiste
riikide lasteaedadega.
11 lapsevanemat 22-st ehk 50% lapsevanematest leiab, et lasteaial ei ole sidemeid teiste
riikide lasteaedadega.
Lapsevanemate arvamused:
Ei ole kursis
Ei ole kursis.
Ei tea
Kuuldavasti küll
ei tea kindlalt
pole uurinud

Kas lasteaed on oma õppekavas puudutanud teisi maid ja rahvaid?
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest leiab, et lasteaed on oma õppekavas
puudutanud teisi maid ja rahvaid.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest leiab, et lasteaed ei puuduta oma õppekavas
teisi maid ja rahvaid.
Lapsevanemate arvamused:
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vähemalt väidab laps, et justkui pole sellist olnud

Kas lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite?
15 lapsevanemat 22-st ehk 68,2% lapsevanematest arvab, et lasteaia menüüs on vahel teiste
maade toite.
9 lapsevanemat 22-st ehk 40,9% lapsevanematest arvab, et lasteaia menüüs ei ole teiste
maade toite.
Lapsevanemate arvamused:
Ei oska öelda, kuid pole kuulda olnud
Ei ole kursis
Viimasel ajal pole olnud
ei oska öelda

Kas olete tutvustanud lapsele/lastele teiste maade muinasjutte, kombeid ja tavasid?
19 lapsevanemat 22-st ehk 86,4% lapsevanematest on tutvustanud lapsele/lastele teiste
maade muinasjutte, kombeid ja tavasid.
3 lapsevanemat 22-st ehk 13,6% lapsevanematest ei ole ole tutvustanud lapsele/lastele teiste
maade muinasjutte, kombeid ja tavasid.

TERVIS JA HEAOLU
Kas lasteaed arvestab lapse tervise eripäradega?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest leiab, et lasteaed arvestab lapse tervise
eripäradega.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest leiab, et lasteaed ei arvesta lapse tervise
eripäradega.
Lapsevanemate arvamused:
Kui oli vaja tavalist baaskreemi nahahaigusele määrida, siis õpetajad keeldusid.
Arvan, et arvestab
pole kokku puutunud. kuid oletan, et jah
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Kas Te jälgite lasteaia menüüd? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad vastusevariandid)
18 lapsevanemat 22-st ehk 81,8% lapsevanematest jälgib lasteaia menüüd.
5 lapsevanemat 22-st ehk 22,7% lapsevanematest ei jälgi lasteaia menüüd.

Kas lasteaed pakub piisavalt puu- ja aedvilju? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest arvab, et lasteaed pakub piisavalt puu- ja
aedvilju lastele.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest arvab, et lasteaed ei paku piisavalt puu- ja
aedvilju lastele.
Lapsevanemate arvamused:
Ei ole kursis

Kas Teie lapsel on harjumus käsi pesta? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest vastas, et nende lapsel/lastel on harjumus
käsi pesta.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest vastas, et nende lapsel/lastel ei ole
harjumust käsi pesta.
Lapsevanemate arvamused:
Kuigi peab meelde tuletama
Ühel lapsel on, teisele peab meelde tuletama
Kodus peab meelde tuletama

Kas lasteaias on joogivesi kogu päeva jooksul lapsele kättesaadav?
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21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest vastas, et joogivesi on lapsele kogu päeva
kättesaadav.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest vastas, et joogivesi ei ole lapsele kogu päeva
kättesaadav.
Lapsevanemate arvamused:
Õues olles peab rühma minema jooma

Kas lasteaias on tantsu/liikumistegevused?
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Lapsevanemate arvamused:
Kahjuks minimaalsed, kuid hea seegi
minimaalsed, kuid oleme tänulikud sellegi eest

Kas Teie hinnangul käivad lapsed lasteaias piisavalt õues?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest arvas, et lapsed viibivad piisavalt õues.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest arvas, et lapsed ei viibi piisavalt õues.
Lapsevanemate arvamused:
ma eeldan
sõltub paljuski meie piirkonna jamast ilmast..

VESI, MERI JA RANNIK
Kas Te joote kodus kraanivett?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest vastas, et

kasutab kodus joogiks

kraanivett.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest vastas, et nad ei kasuta kodus joogiks
kraanivett.
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Kas Te soovitate oma lapsele janujoogina vett?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest vastas, et nad soovitavad lapsele
janujoogina vett.

PRÜGI JA JÄÄTMED - lasteaia siseruumides
Kas lasteaias on piisavalt prügikaste?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest arvab, et lasteaias on piisavalt prügikaste.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest arvab, et lasteaias ei ole piisavalt prügikaste.

Kas lasteaed on prügist puhas? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad vastusevariandid)
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest arvas, et lasteaed on prügist puhas.
1 lapsevanem 22-st arvas, et lasteaed ei ole prügist puhas.
Lapsevanemate arvamused:
Ei ole sisse vaadanud
koristaja teeb head tööd!

Kas lasteaias tühjendatakse prügikaste piisava sagedusega? (ühel ankeedil on märgitud
mõlemad vastusevariandid)
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest arvas, et lasteaias tühjendatakse
prügikaste piisava sagedusega.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest arvas, et lasteaias ei tühjendata prügikaste
piisavalt sagedalt.
Lapsevanemate arvamused:
Siseruumides küll, kuid õue konteiner on paar korda küll väga täis olnud
Usun et vastavalt lepingule
Arvan küll
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PRÜGI JA JÄÄTMED - lasteaia õueala
Kas lasteaia õuealal on prügikastid õigetes kohtades? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest arvab, et lasteaia õuealal asuvad
prügikastid õigetes kohtades.
2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest arvab, et lasteaia õuealal ei asu prügikastid
õigetes kohtades.
Lapsevanemate arvamused:
Õuealal niipalju kui märganud olen on prügikastid ainult uste juures. Võiks olla iga mänguväljaku pingi
juures/kõrval
Defineerige õige koht

PRÜGI JA JÄÄTMED
Kas Teie laps teab prügi sorteerimise vajalikkust? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
17 lapsevanemat 22-st ehk 77,3% lapsevanematest arvab, et tema laps teab prügi sorteerimise
vajalikkusest.
6 lapsevanemat 22-st ehk 27,3% lapsevanematest arvab, et tema laps ei tea prügi sorteerimise
vajalikkusest.
Lapsevanemate arvamused:
Eraldi sorteerib patareisid kodus.
Ta ei mõista, kuigi oleme sellest vestelnud ja mõnikord juba nagu saaks aru ja mõistaks. Eeldan et
siiski mitte
Ei ole sellel teemal ráákinud

JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMINE - säästmine, taaskasutus, ümbertöötlemine
Kas lasteaed kasutab e-kirju paberkirjade asemel?
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21 lapsevanemat 22-st ehk 95,5% lapsevanematest vastas, et lasteaed kasutab e-kirju
paberkirjade asemel.
1 lapsevanem 22-st ehk 4,5% lapsevanematest vastas, et lasteaed ei kasuta e-kirju
paberkirjade asemel.

Kas alati kasutatakse ära paberi mõlemad küljed, enne kui see vanapaberi kasti pannakse?
17 lapsevanemat 22-st ehk 77,3% lapsevanematest vastas, et alati kasutatakse paberil ära
mõlemad küljed.
5 lapsevanemat 22-st ehk 22,7% lapsevanematest vastas, et mitte alati ei kasutata paberil ära
mõlemad küljed.
Lapsevanemate arvamused:
püüame vähemalt

Kas lasteaias kasutatakse taaskasutus pakendeid? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest arvab, et lasteaias kasutatakse
taaskasutus pakendeid.
3 lapsevanemat 22-st ehk 13,6% lapsevanematest arvab, et lasteaias ei kasutata taaskasutus
pakendeid.
Lapsevanemate arvamused:
Täpselt ei tea
Ei ole märganud, et oleks
ma arvan, et jah. näinud pole
pole tähelepanu pööranud sellele, oletan, et jah.

Kas lasteaias korraldatakse taaskasutus laatasid esemete vahetamiseks või müügiks?
20 lapsevanemat 22-st ehk 90,9% lapsevanematest vastas, et lasteaias korraldatakse
taaskasutus laatasid esemete vahetamiseks või müügiks.
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2 lapsevanemat 22-st ehk 9,1% lapsevanematest vastas, et lasteaias ei korraldata taaskasutus
laatasid, et esemeid vahetada või müüa.
Lastevanemate arvamused:
Ei tea täpselt
Harva, kuid siiski
pole ise käinud...

Kas lasteaias on piisavalt sorteerimist võimaldavaid prügikaste?
15 lapsevanemat 22-st ehk 68,2% lapsevanematest arvas, et lasteaias on piisavalt sorteerimist
võimaldavaid prügikaste.
7 lapsevanemat 22-st ehk 31,8% lapsevanematest arvas, et lasteaias ei ole piisavalt
sorteerimist võimaldavaid prügikaste.
Lastevanemate arvamused:
Ei ole kursis
Siseruumides puuduvad. Õues on küll
pole aimugi

TRANSPORT – õueala
Kas lasteaia juures on jalgrattaparkla?
22 lapsevanemat 22-st ehk 100% lapsevanematest vastas, et lasteaia juures on
jalgrattaparkla.

Kas lasteaia parkla on jalakäijatele turvaline paik?
16 lapsevanemat 22-st ehk 72,7% lapsevanematest arvas, et lasteaia parkla on jalakäijatele
piisavalt turvaline paik.
6 lapsevanemat 22-st ehk 27,3% lapsevanematest arvas, et lasteaia parkla ei ole jalakäijatele
turvaline.
Lastevanemate arvamused:
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Valgustus on puudulik.
Vähene valgustatud, kitsas (pargitakse haljasalale ja eiratakse liiklusseadust) ning palju jääb ka
autojuhi taha kinni.

TRANSPORT
Kas Te korraldate vahel autovaba päevi?
18 lapsevanemat 22-st ehk 81,8% lapsevanematest vastas, et nad korraldavad vahel autovaba
päevi.
4 lapsevanemat 22-st ehk 18,2% lapsevanematest vastas, et nad ei korralda autovaba päevi.
Lastevanemate arvamused:
tihti
Pole autot
meil polegi autot

PERSONAL
Küsitlused saatsime kõigile lasteaia töötajatele 24, neist tagasi saime 11. Personali küsimustik
koosnes 44 küsimusest, mis omakorda jagunesid erinevatesse teemablokkideks. Nendeks olid:
info, teavitamine ja kaasamine (2 küsimust); elurikkus, loodus ja õueala (6 küsimust);
kliimamuutused (2 küsimust); energia (5 küsimust); globaalne kodakondsus (5 küsimust);
tervis ja heaolu (7 küsimust); transport (4 küsimust); jäätmed ja prügi (7 küsimust); vesi, meri
ja rannik (6 küsimust).

INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE
Kas Te tajute lasteaeda sisenedes, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik?
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad tajuvad lasteaeda sisenedes, et meie
lasteaed on keskkonnasõbralik.
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2 töötajat 11-st ehk 18,2% töötajatest vastas, et nemad ei taju lasteaed sisenedes, et meie
lasteaed on keskkonnasõbralik.
Töötajate arvamused:
Tean, et püüame sinna suunda ja palju on tegevusi sellega seoses, kuid lasteaeda sisenedes ei tule
see nii hästi esile, pigem tajub tavalise lasteaia tunnet.
Loodusõppe rada

Kas personalil on võimalik osaleda lasteaia keskkonna kujundamisel?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest arvas, et lasteaia personalil on võimalik osaleda
lasteaia keskkonna kujundamisel.

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA
Kas olete teadlik, millised putukad, loomad ja linnud elavad meie õuealal ja külastavad
seda?
8 töötajat 11-st ehk 72,7% töötajatest on teadlikud, millised putukad, loomad ja linnud elavad
meie õuealal.
3 töötajat 11-st ehk 27,3% töötajatest ei ole teadlikud, millised putukad, loomad ja linnud
elavad meie õuealal.
Töötajate arvamused:
Olen teadlik osaliselt.
Putukaid ja loomi ikka tean, kuid kõikide lindude osas nii kindel ei oleks :)

Kas kasvatate lasteaia territooriumil aed- või puuvilju, marju?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et nad kasvatavad lasteaia territooriumil aedja puuvilju ning marju.
Töötajate arvamused:
Aedvilju ja maitsetaimi oleme lastega kasvatanud. (roheline sibul, till, salatileht, mugul sibul, porgand,
kartul, redis)
Eelmisel aastal oli nisu, rukis, oder, lina, piparmünt, meliss, petersell, sibul, tüümian, rukkililled,
päevalilled ja maasikad.
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Kas viibite tihti looduses ja viite tegevusi läbi õues?
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et nad viibivad tihti looduses ning nad viivad läbi
tegevusi õues.
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest vastas, et nad ei viibi tihti looduses ega vii läbi tegevusi
õues.
Töötajate arvamused:
Sooviksin, et saaksin seda teha tihedamini.
kevadel ja suvel on rohkem õuetegevusi
Looduses viibin pigem tihti. Tegevusi viin õues läbi igakuiselt mitmel korral.
Sellel aastal on seda natukene vähem olnud.

Kas olete uurinud, kui palju Eesti taime-, seene- ja loomaliike lapsed tunnevad?
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et nad on uurinud, kui palju Eesti taime-, seeneja loomaliike lapsed tunnevad.
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest vastas, et nad ei ole uurinud, kui palju Eesti taime-,
seene- ja loomaliike lapsed tunnevad.
Töötajate arvamused:
Läbi tegevuste, eraldi mitte.
Eelmisel aastal.

Kas lasteaia õu pakub lindudele elupaika?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et lasteaia õu pakub lindudele elupaika.
Töötajate arvamused:
Pesakastid täitsa olemas ja lindudele söögimajad ka.

Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida?
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1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et õuealal on ala, kus muru ei niideta ning lapsed
saavad taimi ja putukaid uurida.
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et lasteaia õuealal ei ole ala, kus muru ei
niideta ning lapsed ei saa ka taimi ja putukaid uurida.
Lisaküsimus: Kas sellist nurgakest oleks vaja?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest arvas, et sellist nurgakest oleks lasteaia õuealale vaja.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest arvas, et sellist nurgakest ei ole vaja.

KLIIMAMUUTUSED
Kas kliimamuutus mõjutab elusloodust?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest arvab, et kliimamuutus mõjutab elusloodust.

Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?
6 töötajat 11-st ehk 54,5% töötajatest arvab, et lasteaed on teinud midagi, et tekiks vähem
toidujäätmeid.
5 töötajat 11-st ehk 45,4% töötajatest arvab, et lasteaed ei ole teinud midagi, et toidujäätmeid
oleks vähem.
Töötajate arvamused:
Lapsevanematel palutakse lapse puudumisest ja lasteaeda tulekust ette teavitada. Köögipoolel
püütakse arvestada vastavalt laste arvule toitu. Teavitamisesse peaks suhtuma rangemalt. Sest hetkel
tundub, et majandusjuhataja ei saa infot alati (kes, kus puudub või juurde tuleb), kuna vanemad
ütlevad pm käigult seda infot ja kogu aeg pole meeleski edasi teavitada või pole kedagi kellele
teavitada. Kas lahendus oleks üks kindel teavitamise number ja e-mail??? Vot ei oska prognoosida,
kuid võiks ehk katsetada.
Laste kohalkäimine on alati kirja pandud.

ENERGIA
Kas jälgite teadlikult energia kasutamist?
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11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest arvab, et nad jälgivad teadlikult energiat kasutamist.

Kas lülitate elektriseadmed välja ruumist lahkudes?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et nad lülitavad elektriseadmed välja ruumist
lahkudes.
Töötajate arvamused:
Arvutit ei lülita.

Kas olete lastega rääkinud elektri säästlikust kasutamisest? (ühele ankeedile on märgitud
mõlemad vastusevariandid)
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad on rääkinud lastega elektri säästlikust
kasutamisest.
3 töötajat 11-st ehk 27,3% töötajatest vastas, et nad ei ole rääkinud lastega elektri säästlikust
kasutamiseks.
Töötajate arvamused:
Varasemalt olen, sel õ/a veel ei ole, kuid on tulemas teemaks.
Eelmisel aastal.

Kas lasteaia välisuks on varustatud sulguriga?
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et lasteaia välisuks on varustatud sulguriga.
2 töötjat 11-st ehk 18,2% töötajatest vastas, et lasteaia välisuks ei ole varustatud sulguriga.

Kas lasteaia maja on korralikult soojustatud? (ühele ankeedile on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et lasteaia maja on korralikult soojustatud.
3 töötajat 11-st ehk 27,3% töötajatest vastas, et lasteaia maja ei ole korralikult soojustatud.
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Töötajate arvamused:
Lasteaia maja on jah korralikult soojustatud, aga koridorid on jahedad ja akende juurest tuleb külma.

GLOBAALNE KODAKONDSUS
Kas olete tutvustanud lastele teiste maade muinasjutte, kombeid ja tavasid?
8 töötajat 11-st ehk 72,7% töötajatest vastas, et nad on tutvustanud lastele teiste maade
muinasjutte, kombeid ja tavasid.
3 töötajat 11-st ehk 27,3% töötajatest vastas, et nad ei ole tutvustanud lastele teiste maade
muinasjutte, kombeid ja tavasid.
Töötajate arvamused:
Eelmisele rühmale (praegused lapsed on 1,8-2 aastased) kuid loeme ka neile
Vähesel määral tutvustanud.
Eelmisel aastal.

Kas tutvustate süsteemselt Eesti tähtpäevi, toitu, muinasjutte, muusikat?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et nad tutvustavad süsteemselt Eesti tähtpäevi,
toitu, muinasjutte, muusikat.

Kas rõhutate kasvatuses, et inimesed võivad olla erinevad?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et nad rõhutavad kasvatuses inimeste
erinevusi.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et nad ei rõhuta kasvatuses inimeste erinevusi.

Kas lasteaed on oma õppekavas puudutanud teisi maid ja rahvaid?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et lasteaed on oma õppekavas on puudutanud
teisi maid ja rahvaid.

31

1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et lasteaed ei ole oma õppekavas puudutanud teisi
maid ja rahvaid.

Kas lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite?
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite.
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest vastas, et lasteaia menüüs ei ole vahel teiste maade
toite.

TERVIS JA HEAOLU
Kas lasteaed kasutab keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid?
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest arvab, et lasteaed kasutab keskkonnasõbralikke
puhastusvahendeid.
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest arvas, et lasteaed ei kasuta keskkonnasõbralikke
puhastusvahendeid.

Kas joogivesi on lastele/õpetajatele kogu päeva jooksul kättesaadav?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et joogivesi on lastele/õpetajatele kogu päeva
jooksul kättesaadav.
Töötajate arvamused:
Kuna joome kraani vett

Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida? (Ühel ankeedil on märgitud
mõlemad vastusevariandid)
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et lastel on võimalik iga päev õues mängida ja
õppida.
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1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et lastel ei ole võimalik iga päev õues mängida ja
õppida.
Töötajate arvamused:
Kui on vihmasadu või suured külmakraadid siis ei ole võimalik õues mängida jms.

Kas lasteaed pakub piisavalt puu- või aedvilju?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest arvab, et lasteaed pakub piisavalt puu- ja aedvilju.

Kas rühma "terviseampsud" leiavad laste poolt kasutust?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et rühma „terviseampsud“ leiavad laste poolt
kasutust.

Kas püüad last alati veenda, et ta toitu vähemalt maitsekski?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et nad püüavad last alati veenda, et ta toitu
vähemalt maitsekski.

Kas lasteaias pakutakse tihti kala?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et lasteaias pakutakse tihti kala.
Töötajate arvamused:
Kuna kala suppe ei ole nii palju erinevaid siis need korduvad nädalast nädalasse.

VESI, MERI JA RANNIK
Kas õppetöösse on planeeritud mere ja rannikuga seotud teemasid ja tegevusi?
6 töötajat 11-st ehk 54,5% töötajatest vastas, et õppetöösse on planeeritud mere ja rannikuga
seotud teemasid ning tegevusi.
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5 töötajat 11-st ehk 45,5% töötajatest vastas, et õppetöösse ei ole planeeritud mere ja
rannikuga seotud teemasid ning tegevusi.
Töötajate arvamused:
Teemanädalal kindlasti, muul ajal vähesel määral.

Kas Te teete õppekäike mere äärde?
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et nad teevad õppekäike mere äärde.
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest vastas, et nad ei tee õppekäike mere äärde.
Töötajate arvamused:
oleneb vanusest
Eelmisel aastal.

Kas tutvustate lastele vee ja eluslooduse seoseid?
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad tutvustavad lastele vee ja eluslooduse
seoseid.
2 töötajat 11-st ehk 18,2% töötajatest vastas, et nad ei tutvusta lastele vee ja eluslooduse
seoseid.
Töötajate arvamused:
Eelmisel aastal.

Kas räägite lastele veelindude toitmise kahjulikkusest? (ühel ankeedil on märgitud mõlemad
vastusevariandid)
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad räägivad lastele veelindude toitmise
kahjulikkusest.
3 töötajat 11-st ehk 27,3% töötajatest vastas, et nad ei räägi lastele veelindude toitmise
kahjulikkusest.
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Töötajate arvamused:
Veel ei ole praeguse rühma lastele rääkinud.
Eelmisel aastal.

Kas Te kasutate vett säästlikult?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, nad kasutavad vett säästlikult.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et nad ei kasuta vett säästlikult.

Kas selgitate lastele vee säästmise vajadust?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et nad selgitavad lastele vee säästmise
vajadust.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et ta ei selgita lastele vee säästmise vajadust.
Töötajate arvamused:
Eelmisel aastal.

JÄÄTMED JA PRÜGI
Kas Te sorteerite rühmas prügi?
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad sorteerivad rühmas prügi.
2 töötjat 11-st ehk 18,2% töötajatest vastas, et nad ei sorteeri rühmas prügi.
Töötajate arvamused:
sorteerime paberi ja olmeprügi. Peaks sorteerima põhjalikumalt.
Paberit ja muud prügi paneme eraldi.

Kas olete rühmas arutanud, kuidas vähem prügi tekiks?
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötajatest vastas, et nad on rühmas arutanud, kuidas vähem prügi
tekiks.
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7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et nad ei ole rühmas arutanud, kuidas vähem
prügi tekiks.
Töötajate arvamused:
Laste vanus on 1,8-2 aastased
Veel ei ole, aga kindlasti vastaval teemanädalal.

Kas lasteaias on piisavalt prügikaste?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et lasteaias on piisavalt prügikaste.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et lasteaias ei ole piisavalt prügikaste.
Töötajate arvamused:
Puhketoas võiks olla olemasolevale veel üks prügikast (paberile, pakendile)

Kas prügikastid asuvad õigetes kohtades?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et prügikastid asuvad õigetes kohtades.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et prügikastid ei asu õigetes kohtades.

Kas selgitate lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et nad selgitavad lastele, miks on vaja jäätmeid
sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et ta ei selgita lastele, miks on vaja jäätmeid
sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab.
Töötajate arvamused:
Veel ei ole, aga vastaval teemanädalal kindlasti.

JÄÄTMED JA PRÜGI - jäätmetekke vähendamine
Kas meisterdades kasutate rühmas erinevaid jääkmaterjale?
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11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et nad kasutavad rühmas erinevaid
jääkmaterjale.

Kas teete kahepoolseid koopiaid?
9 töötajat 11-st ehk 81,8% töötajatest vastas, et nad teevad kahepoolseid koopiaid.
2 töötajat 11-st ehk 18,2% töötajatest vastas, et nad ei tee kahepoolseid koopiaid.
Töötajate arvamused:
Mitte alati, oleneb kopeeritava asja olemusest.
Kõike ei saa kahepoolselt teha.
Püüan jah, alati ei õnnestu.

TRANSPORT
Kas olete selgitanud lastele, kuidas ohutult liigelda?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et nad on selgitanud lastele, kuidas ohutult
liigelda.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et ta ei ole selgitanud lastele, kuidas ohutult
liigelda.
Töötajate arvamused:
Laste vanus1,8-2 aastased

Kas olete uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda jalgsi, jalgratta (tõukeratta), ühistranspordi
või autoga?
4 töötajat 11-st ehk 36,4% töötjatest vastas, et nad on uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda
jalgsi, jalgratta (tõukeratta), ühistranspordi või autoga.
7 töötajat 11-st ehk 63,6% töötajatest vastas, et nad ei ole uurinud, kui palju lapsi tuleb
lasteaeda jalgsi, jalgratta (tõukeratta), ühistranspordi või autoga.
Töötajate arvamused:
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Otseselt mitte ,aga oma rühmas suurem osa tulevad autoga
Pole vajalikuks pidanud seda eraldi või spetsiaalselt uurida. Enam vähem tean kes kuidas tuleb.

Kas lasteaias on jalgrattaparkla?
10 töötajat 11-st ehk 90,9% töötajatest vastas, et lasteaias on jalgrattaparkla.
1 töötaja 11-st ehk 9,1% töötajatest vastas, et lasteaias ei ole jalgrattaparklat.
Töötajate arvamused:
On lastele.
Mõlemal pool rühmade sissepääsu juures.

Kas lasteaias on lastele jalgrattaga sõitma õppimise võimalus?
11 töötajat 11-st ehk 100% töötajatest vastas, et lasteaias on lastele jalgrattaga sõitma
õppimise võimalus.
Töötajate arvamused:
Liikluslinnak on märgistatud ümber maja.
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