
ANNI LASTEAIA KESKKONNAÜLEVAATUS JA PARENDUSTEGEVUSED 2019-2020

Keskkonnaülevaatus viidi läbi 18. september - 11. oktoober 2019.
Keskkonnaülevaatusesse kaasati lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed. Küsimustikud töötajatele vaadati ühiselt läbi Rohelise kooli töörühma 
koosolekul. Lapsevanemate arvamust lasteaia keskkonna kohta küsiti läbi elektroonilise küsitluse veebikeskkonnas 20.-27. septembrini. Laste 
keskkonnaülevaatuse küsimustele vastasid Muumide rühma lapsed.

VALDKOND HETKESEIS PARENDUSTEGEVUSED AEG
1. Info, teavitamine
ja kaasamine

Kõik lasteaia töötajaid on teadlikud programmis 
osalemisest.

Rohelise kooli stendi täiendamine programmi 
tegevustega. 

pidev

Majja sisenev külaline saab infot, et oleme liitunud 
Rohelise kooli programmiga.

Rohelise kooli stendi kujunduse 
märgatavamaks muutmine.

sügis 2019

Teavitatud on toitlustajat programmis osalemisest, 
palutud võimalusel eelistada mahe- ja eestimaist 
toorainet, teeme ettepanekuid menüü tervislikumaks 
muutmiseks.

Lasteaia töötajate kaasamine - ühtsed 
eesmärgid, kõigi töötajate osavõtt 
programmist ja muutustega kohanemine.

pidev

Vanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on 
keskkonnaharidus ja keskkonnasõbralik käitumine. 
Programmi on tutvustatud lapsevanemate koosolekutel 
ning on nähtav tegevustes ja õuealal.
Vanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse 
kujundamisel (õuesõppe keskkonna kujundamine 
talgupäeval – putukahotell, kompostikast, katseaed).
Vanemad varustavad lasteaeda erinevate materjalidega 
(paber, õppevahendid). Kaasame vanemaid erinevatesse 
projektidesse (talgupäeval kompostikasti, putukahotelli 
ehitamine, katseaia kastide väljavahetamine), 
lapsevanem rühmas tegevused (lindude pesakastide 
meisterdamine, toidu valmistamine jms).
Lasteaia kodulehel olemas info programmi kohta ning 
programmi tegevusi kajastav blogi teemade kaupa.
Lapsed on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu.



Lasteaed on saanud Rohelise lipu tunnustuse.
Kajastame programmi tegevusi Rohelise kooli 
Facebooki lehel.
Keskkonnalaste projektide kajastamine lasteaia 
kodulehel.
Muumide rühmas arutletakse programmi tegevuste üle, 
viiakse lastega läbi keskkonnaülevaatust, 
vajaduspõhiselt koosolekuid/arutelusid.
Osaleme rahvusvahelises Rohelise kooli programmi 
Erasmus+ projektis „HOB´s adventure – hands on 
biodiversity”.

2. Elurikkus ja 
loodus, õueala

Lasteaial on oma kasteaed (aed- ja köögiviljapeenrad), 
kus lastega kasvatatakse erinevaid aedvilju.

Kaardistada uued toalilled. November 2019

Rühmade akende taga on lindude toidumajad, toimub 
lindude talvine toitmine.

Kaardistada õueala puu- ja põõsaliigid. Kevad 2020

Lasteaia õuealal on lindude pesakastid ja putukahotellid. Meisterdada lindude jooginõu Kevad 2020
Lasteaia õuealal on märgistatud niitmisvaba ala 
(looduskaitseala), kus lapsed saavad taimi ja putukaid 
uurida.

Putukahotelli parandamine Kevad 2020

Igal rühmal on oma toalilled ja katseaia peenar, mille 
eest hoolitseda.
Osaliselt on kaardistatud toalilled. Lisanunud on uusi 
toalilli ja -taimi. Lastega on kasvatatud, paljundatud, 
ümberistutatud taimi ja lilli.
Aias kasvavad marjapõõsad, viljapuud, rajatud 
lillekastid, -peenrad.
Kevadeti külvatakse lastega seemneid, kasvatakse taimi 
ette ja  ajatatakse oksi.
Õppekavas ja rühma tegevuskavades kajastub Rohelise 
kooli ja keskkonnahariduse teema 
Toimub biojäätmete kompostimine.
Õuealal on loodud võimalused aktiivseks liikumiseks, 



ronimiseks.
Rakendatakse õuesõpet.
Igal aastaajal toimuvad matkad loodusesse, parki.
Lapsed õpivad tundma erinevaid taime-, seene- ja 
loomaliike.
Lastega on kaardistatud, millised putukad, linnud ja 
teised loomad elavad õueala või seda külastavad.

3. Kliimamuutused Lapsed saavad ise endale toitu tõsta. Motiveerime lapsi 
toitu proovima.
Toidu pakkumine eri aegadel.
Aed- ja köögiviljapeenarde väetamiseks kasutame 
komposti.
Kasvatame ise maitsetaimi.
Menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud ja kord 
nädalas taimetoit.
Läbi on viidud toidujäätme vähendmine nädal.
Toitu transporditakse lähedalt.
Valmistame koos lastega lasteaia aiasaadustest toitu.
Korraldame degusteerimisi.

4. Energia Ruumist lahkudes kustutame tuled.
Maja on soojustatud.
Arvutid ja seadmed on välja lülitatud, kui neid ei 
kasutata.
Rühmaruumis on parajalt soe.
Valgustid on energiasäästlikud (LED)
Suured aknad ja mitu akent ruumis valgustavad ruume 
päevavalgusega.
Koostatud on elektrikulu aastati võrdlev tabel.

5. Globaalne 
kodakondsus

Tutvustame lastele teiste maade ja rahvaste muinasjutte, 
toitu, kombeid. Kasutame õppetöös teiste maade 
muusikat.

Maailma kaart seinale, laste reiside 
kajastamine lasteaia keskkonnas, aarete laeka 
sisseseadmine.

Sügis 2019



Erinevast rahvusest laste kultuuri tutvustamine 
lapsevanemate poolt.

Erinevate rahvaste ja kultuuride 
teemapäevade- ja nädalate korraldamine.

Jaanuar 2020

Laste reisipiltide vaatamine ja reisimuljete kuulamine 
(vanemate kaasamine).
Tähistame eesti rahvakalendri tähtpäevi, tutvustame 
kombeid.
Õppetöös tutvustame Eesti muinasjutte, muusikat, 
kodukohta, loodust, toitu.
Korraldame heategevusprojekte.
Rakendame „Kiusamisest vaba lasteaed” metoodikat.
Erivajadusega lapsed on kaasatud eakohase arenguga 
laste hulka. Erinevused on laste jaoks loomulikud ning 
nad on tolerantsed erisuste suhtes.
Rühmade aasta tegevuskavas teiste maade ja rahvaste 
teema.
Rahvusvahelistes projektides osalemine

6. Tervis ja heaolu Lapsed saavad puu- ja juurvilja vahepalana. Päevase õuesoleku aja pikendamine.
Vesi on lastele vabalt joogiks kättesaadav kogu aeg.
Rakendame õuesõpet.
Päevakava võimaldab lastel enamasti palju liikuda.
Lastele on selgitatud, kuidas õigesti käsi pesta, kraanide 
juures on skeemid.
Tutvustame lastele tervislikke toite, korraldame 
degusteerimispäevi, projekte („Tervislik smuuti- ja 
mahlanädal”).
Lastel on võimalik iga päev õues mängida.
Liikumistegevused toimuvad aeg-ajalt õues.
Korraldame jalutuskäike, õppekäike lasteaia ümbruses, 
matku.
Lastel on õuealal võimalik rattaga sõita.
Lastele meeldib lasteaias olla.
Kui lapsel on lasteaias mõni mure, saab ta sellest 



kellegagi rääkida.
Õuelasteaia päeva korraldamine.
Spordipäevade korraldamine ja linna spordipäevadel 
osalemine.
Lastega käiakse aastaringselt 2x päevas õues.
Haigestunud laps on võimalik paigutada teistest eraldi.

7. Meri ja rannik Räägime lastele veelindude toitmise kahjulikkusest.
Õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemasid ja 
tegevusi.
Kasutame koristamisel ja nõude pesemisel 
loodussäästlikke puhastusvahendeid.

8. Prügi ja jäätmed Sorteerime paberit ja pappi muust prügist eraldi. Pakendite muust prügist eraldi kogumise 
rakendamine, kõigi töötajate teavitamine.

Sügis 2019

Kompostime bioagunevaid jäätmeid.
Biolagunevad aiajäätmed viime jäätmejaama.
Sisse on seatud pakendite muust prügist eraldi 
kogumine.
Kogume eraldi ohtlikke jäätmeid.
Meisterdamiseks kasutame jääkmaterjale.
Korraldame lastega taaskasutusprojekte ja viime läbi 
teemanädalaid, oleme lavastanud jäätmete ja 
prügiteemalise näidendi, osalesime 
maailmakoristuspäeval.
Õpetame lastele jäätmete sorteerimise vajalikkust.
Oleme laste ja töötajatega arutanud, kuidas tekiks 
vähem prügi.
Oleme vähendanud paberkandjal dokumentatsiooni 
hulka, kasutame serverit.
Prindime, paljundame kahepoolselt, kasutame paberi 
maksimaalselt ära.
Prügikaste on majas ja õuealal piisavalt, prügikastid on 
töötajate ja lapsevanemate hinnangul õigetes kohtades.



9. Transport Teenindav transport sõidab lastele ohutult. Koostada skeem, kui kaugel lapsed lasteaiast 
elavad, arutada, millise transpordiga oleks 
neil kõige parem tulla.

Kevad 2020

Lasteaia lähedal elavad lapsed tulevad lasteaeda jalgsi 
või jalgrattaga.
Soovitame lastel rohkem jala käia.
Lastega linnas liikumiseks kasutame ühistransporti.
Korraldame liiklusnädalalaid, teavitame vanemaid 
kampaaniatest.
Korraldatud on autovaba päev ning uuritud, kui palju 
lapsi tuleb lasteaeda jalgsi, jalgratta, ühistranspordi ja 
autoga.
Lasteaeda on võimalik tulla rattaga.

10. Vesi Katseaia kastmiseks kogutakse suvel vihmavett. Jälgida loputuskaste pidev
Käte pesemisel õpetatakse lapsi vett säästlikult 
kasutama.

Nõude loputamisel enne nõudepesumasinasse 
asetamist jälgida, et vesi ei voola pidevalt

pidev

Õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust.
Õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid.
Koostatud on veekulu aastati võrdlev tabel.


