
Keskonnaküsimustike analüüs 2021/2022 

LAPSED 

Me oleme rahul, et…. Me peame midagi ette võtma, et... 

1. enamik lapsi teab, mis taimed kasvavad meie lasteaia õuealal (nimetasid: 
kask, tamm, kastan, pihlakas, vaher, kuusk, kibuvits, karusmari 

2. lapsed teavad nimetada palju putukaid, linde ja teisi loomis, kes elavad või 
külastavad meie õuealasid (nimetasid: vares,  tuvid, varblane, kuldnokk, 
öökull, vihmauss, lepatriinu, liblikas, rohutirts, tigu, sipelgas, kärbes, tihane, 
kajakad, musträstas, orav, rott jne). 

3. lapsed on talvel toitnud linde koos vanematega linnaparkides, meie 
lasteaias, oma rudul. 

4. iga rühm(koostöös lastevanematega) on oma võimaluste juures püüdnud 
suurenda lasteaia õues elurikkust (nt.oleme lindudele toitu pannud ja tubli 
issi pani üles linnumajad. Mullakastidesse saame lilli panna ja köögivilju: 
kõrvits, baklažaanid, paprika, petersell, seller, lillkapsas, till; oleme sell 
aastal lisanud 10 suurt peenrakasti. 

5. lastele meeldib meie lasteaias. 
6. lapsed oskavad tuua välja erinevusi, mille poolest inimesed üksteisest 

erinevad (v.a. sõimerühm): nimetavad  juuste-ja naha värvi poolest, 
silmavärvi poolest, emakeele poolest, välimuse poolest, iseloomu poolest, 
hääle poolest, sugu poolest, inimestel on erimevad maitsed- meeldivad 
erinevad asjad).  

7. enamik lapsi teavad palju sõnu võõrkeeles.(rääkisid eesti sõnu, hispaania, 
inglise, hiina jt) 

8. lapsed on teadlikud, miks on vaja käsi pesta ja pesevad käsi õigesti. 

1. kõigi rühmade lapsed oleksid teadlikud 
mis taimed kasvavad nende rühmas. 

2. rohkem pöörata tähelepanu ka talvel 
loomade toitmisele, veel panna üles 
linnumaju, neid võiks olla rohkem. 

3. rohkem tutvustada lastele taaskasutus 
materjalist meisterdamise võimalusi. 

4. kõigi rühmade lapsed oleksid teadlikud, 
kuidas nende rühmas, lasteaias ja kodus 
prügi sorteeritakse ja miks. 

5. lapsed oleksid rohkem teadlikumad kust 
tuleb meile joogivesi. 
 tutvustada lastele rohkem meres elavaid 
loomi. 

6. rohkem lastel juurutada harjumust ning 
põhjendada ära, miks on vaja teha 
hommikuvõimlemise. 

7. lastele rohkem lähemalt tutvustada ja 
selgitada kust vesi tuleb ja mis saab 
kasutatavast veest.   



9. enamik lapsi söövad lasteaias tervislikku toitu (nt. puu- ja juurvilju) 
10. lapsed leiavad, et nad päeva jooksul piisavalt palju liikuvad- jooksevad, 

hüppavad, ronivad, tantsivad, mängivad liikudes koos liikumisõpetajaga). 
11. lapsed julgevad oma murest rääkida oma rühmaõpetajale, õpetajaabile, 

emmele ja issile, sõbrale.  
12. enamik lapsi oskavad nimetada meres elavaid loomi (nimetasid kraabid, 

teokarbid,  rannakarbid, kalad, delfiinid, meduus) 
13. kõik lapsed käisi jalutamas mererannal. 
14. enamik lapsi teavad, et merevett ei tohi juua( põhjendavad et ta on väga 

soolane, on must, liivaga koos, elavad mürgised vetikad.) 
15. lapsed märkasid et päikese ilmaga nende ruumides lambid ei põle. 
16. enamik lapsi kustutavad tuuli ruumidest lahkudes. 
17. lapsed viskavad alati prügi prügikasti, aga on näinud et lasteaia territoorium 

on keegi visanus maasse kommi- ja nätsupaberi  
18. osa lapsi  kasutab joogiks kraanivett.  
19. lapsed on kasutanud jäätmeid meisterdamiseks (plastpudeleid). 
20. Meie õuealad on puhtad ja enamasti prügi maas ei esine. 
21. enamus rühmades sorteeritakse prügi ja lapsed on teadlikud et sorteerivad 

toidujäätmed ja paber/papp eraldi. 
22. lapsed on teadlikud, kuidas ohutult liigelda ja ületada tee. (nimetavad 

rohelise valgusfoori ja kõnniteed) 
23. lapsed on teadlikud kuidas linnas on märgistatud jalgrattateed.  

LAPSEVANEMAD  (vastasid 30 inimest) 

Siin me oleme olukorraga rahul, kuna Peame midagi ette võtma, kuna soovi on 
et 

1. lapsevanemad on teadlikud,et Tallinna Päevalille Lasteaed  osaleb Rohelise 
kooli programmis. 

2. paljud lastevanemad on rahul, et õuealal on piisavalt palju võimalusi lastele 
ronimiseks mängimiseks ja liikumiseks 

1. õueala kus toimuvad õppetunnid oleks 
valgustatud 

2. lapsed liiguksid rohkem oma õuealast 
väljapoole. 



3. lapsevanemad on teadlikud, et meil on rajatud õppeaed ja lapsed ise 
kasvatavad ja hooldavad taimi. 

4. lapsevanemad on teadlikud, et personal tegeleb õuealal elurikkuse 
tõstmiseks, üles pandud lindude pesakastid, putukate hotell, istutatud puud 
ja taimed 

5. lapsevanemad on teadlikud et meil on rakkendatud õuesõppe 
6. lastevanemaid osalevad lasteaia õueala keskkonna kujundamisel ja aitavad 

teha heakorratööd, ning õppeaeda rajamisega ja hooldamisega.  
7. enamus lapsevanemaid peavad oluliseks erinevate kultuuride tutvustamist 

ning on teadlikud, et nende lapse rühmas käib erinevast rahvusest lapsi. 
8. lapsevanemad on teadlik et lasteaias palju tegeletakse laste tervise 

tugevdamiseks. 
9. enamus lapsevanemaid pööravad kodus olles tähelepanu hügieenikorrale ja 

õige kätepesule. 
10. enamik lapsevanemaid on rahul lasteaia menüü mitmekesisusega 
11. lapsevanemad (5-7aastastele) on oma lapsele(5-7aastastele) selgitanud, 

miks on vaja jäätmeid sorteerida 
12. lapsevanemad on teadlikud et lasteaias sorteeritakse jäätmeid. 
13.  lapsevanemad leiavad et lasteaias on lastele ohutu. 
14. enamik lapsevanemaid vastasid et lapsele meeldib lasteaias 
15. enamik lapsevanemaid teavad et lasteaia personal aktiivselt osaleb Talgutel 

ja heategevustel (heategevuslaadad) 
16. nooremaid lapsevanemaid eelistavad e-infot paberkandjal infost  
17. enamik lapsevanemaid on rääkinud oma lapsega veeohutuse teemadel. 
18. lapsevanemad on teadlikud, et lapsele on lasteaias joogivesi kättesaadaval.  

3. lapsevanemad oleksid aktiivsem ja 
osaleksid ühistegevustes võimaluse piiris. 

4. lapsevanemad kasutaksid rohkem 
kõndimise koos lastega 

5. lapsevanemad oleksid teadlikud, millistes 
projektides osalevad nende lapsed, 
külastaksid rohkem lasteaia 
uudisteblogit.. 

6. lapsevanemad oleksid teadlikumad, 
kuidas on lasteaias rakendunud õuesõpe. 

7. kõik lapsevanemad oleksid teadlikud, et 
lapsed külastavad lasteaia soolakambri 
kaks korda aastas (8 seansi)    

PERSONAL 

Siin me oleme olukorraga rahul, kuna Me peame midagi ette võtma, et... 

1. kogu personal on teadlik et osaleme Rohelise kooli programmis. 1. täiendada pidevalt Rohelise kooli stend nii 
maja sees kui ka väljas. 



2. õpetajad ja teised  maja töötajad on teavitanud Rohelise kooli programmist 
lastevanematele (lastevanemate koosolekud, stendid, Eliis, vestlused). 

3. õpetajad, abiõpetajad ja juhtkond on kaasanud lapsevanemaid keskkonna 
kasvatusse läbi projektide tutvustamise, lasteaia õue ala heakorratööde, 
õppeaeda rajamise ja hooldamise.  

4. enamus personalist(95%) leiab, et meie õuealadel on piisavalt ruumi ja 
ronimisvõimalusi lapse füüsilise aktiivsuse arendamiseks . 

5. kogu personal on teadlik et lasteaia personal koostöös lastevanematega on 
loonud laste jaoks võimaluse vaadelda, kuidas toidutaimed (maitsetaimed) 
kasvavad ja teha lihtsamaid aiatöid ja taimede hooldustöid rajatud 
õppeaias.  

6. enamus personalist tunneb mis taimed ja taimeliigid kasvavad meie lasteaia 
õuealal.  

7. õpetajad käivad lastega õppekäikudel loodust vaatlema.  
8. kogu personal on teadlik et lastel meie lasteaias tuimuvad tunnid tihti 

õuealal 
9. kogu personal on teadlik et personal koostöös lastevanematega on 

suurendanud koos lastega õuealade elurikkust(istutatud puud, viljapuud ja 
paigaldatud linnumajad ja putukatemaja. 

10. personal on andnud enda panuse biojäätmete sorteerimiseks. 
11. enamus personalist ei kasuta igapäevases elus aerosoolvärve.  
12. personal teeb kõike et säästa energiat (kustutavad tuled, lülitavad välja IT 

vahendid kui ei kasuta, kasutavad säästulampe. 
13. õpetajad tutvustavad lastele teiste rahva kombeid ja kultuuri, peavad 

oluliseks erinevate kultuuride tutvustamist, kasutavad õppetöös nii eesti ja 
teiste maade muinasjutte,laule. 

14. õpetajad tutvustavad lastele Eesti rahva kombeid ja kultuuri 
15. kogu personal on teadlik et lasteaias on teistest rahvustest lapsi  
16. enamus personalist teavad ja õppivad võõrkeeled. 
17. personal on teadlik et lasteaias palju tegelevad laste tervise tugevdamiseks( 

soolakamber-haloteraapia, hapnikukokteilid, maitsetaimi teed, smuuti, 
liikumistunnid jne)  

2. täiendada õuealal sportimisvõimalusi- 
joonistada asfaldialal mängu skeemid 

3. paigaldada juurde linnumaju. 
4. õuealadele tekitada õuesõppe 

tegevusteks sõimerühmale õuepaviljon  
5. kunsti tunnis kasutada 

taaskasutusmaterjalid 
6. personal rohkem liiguks ja tegeleks 

sportiga. 
7. personal rohkem tegeles võõrkeelte 

õppimisega. .  
8. prügi sorteerimine oleks veelgi parem ja 

sorteeritaks ka vanu patareisid ja lampe .  
9. kasutada taimede kastmiseks ka 

vihmavett.   



18. personal on rahul menüü mitmekesisusega  
19. õpetajad on loodud lastele päevakava, kus nad saavad piisavalt palju 

liikuda 
20. kogu personali arvates meil on väga sõbralik ja teineteist toetav meeskond. 
21. õpetajad tutvustavad lastele veeohutuse käitumise reeglid. 
22. kogu personal hoiab mererand puhtana. 
23. õpetajad tutvustavad lastele meretaimi ja mereloomi.  
24. kogu personal on teadlik et lasteaias sorteeritakse prügi. Ja enamus 

õpetajatest sorteerivad prügi koos lastega 
25. enamus personalist teavad et meil on erinevad prügikonteinerid jäätmete 

jaoks (bio jäätmed, olmejäätmed ja paberjäätmed) 
26. enamus personalist eelistavad e-kirjad info saamiseks paberkandjal olevast. 
27. kogu personal on teadlik et lasteaias aktiivselt tegelevad jätmete 

vähendamisega, osalevad talgutel  ja heategevustel. 
28. personal teeb kõike et säästa vett. 
29. enamik personalist kasutab tööle tulemiseks ühistransporti  
30. personal käivitab nõudepesumasina ainult siis, kui see on täis 
31. lastele on joogivesi alati kättesaadav.  
   

 


