
Ülevaatus 

Valdkond Märkus 

Info, teavitamine ja kaasamine 

• Kas kõik õpetajad teavad, et osaleme 

rohelise kooli programmis 

100% Õpetajad teadlikud, arutatud pedagoogilisel nõupidamisel ning moodustatud 

Rohelise kooli keskkonnatöörühm  

• Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) 

saab infot, et oleme keskkonnasõbralik 

100% Stendil on info keskonnaprojektidest ja Rohelise kooli logo, Facebookis 

lasteaia kodulehel on info 

• Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks 

prioriteediks on keskkonnaharidus ja 

keskkonnasõbralik käitumine? 

100% Meie lapsevanemad on teadlikud, et lasteaed osaleb keskkonnaprojektides.  

• Kas lastevanematel on võimalik osaleda 

keskkonnahariduse kujundamisel? 

100% Kõikidel on võimalus osaleda lasteaia ürituses: näitused, uued kottid 

vanadest asjadest, uued mänguasjad, pidu „Prügivähendamine“.  

• Kas lapsed on mõistnud, et väärtustame 

keskkonnahoidu? 

100% Antud teemad läbivad regulaarselt õppekava teemasid ja sellepärast lapsed 

on teadlikud keskkonna väärtustamisest ning kokkuhoiust. 

• Kas haridusasutuse kodulehel on info, et 

osaleme rohelise kooli programmis? 

100% Lasteaia kodulehel on olemas teave keskkonnaprojektide ja Rohekise kooli 

programmi kohta 

• Kas meie allhankijad, sh toitlustaja, ja 

tarnijad teavad, et vajame 

keskkonnasõbralikult 

toodetud materjale ja vahendeid? 

Allhankijatele ja toidu tarnija toob lasteaeda tellitud keskkonnasõbralikult toodetud 

materjale ja vahendeid, valime neid ise. 

Kas meedias või sotsiaalmeedias on ilmunud 

infot meie keskkonnasõbralikkuse kohta? 
 

 

 

 

 



Elurikkus, loodus ja õueala 

Kas on tehtud nimekiri, millistest liikidest on 

meie maja toalilled 
 Majasiseste lillede nimekiri koostamisel 

Kui tihti õpivad lapsed erinevaid taime-, seene- ja 

loomaliike tundma? 

100% Lapsed õpivad erinevaid taime-, seene- ja loomaliike õppekava järgselt igal 

aastaajal. 

Kas oleme uurinud, kui palju Eesti taime-, seene- 

ja loomaliike lapsed tunnevad? 

Oleme uurinud, kas lapsed tunnevad õuealal kasvavaid taime ja puuliike. 

Õppekavas sellealane valdkond, arvestades laste vanust 

Kas on tehtud nimekiri ja skeem õueala puu- ja 

põõsaliikidest 

100% õueplaan on koostatud, puude kohta on kaustad ja õuesõppevahendid ning 

materjalid. 

Kas teame, millised putukad, linnud ja teised 

loomad elavad õuealal või külastavad seda 

100% Lapsed õpivad need teemad igapäeva õppetegevustes, mängides ka vabal 

ajal. 

Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala 

elurikkust (näiteks kompostimine, 

putukahotellid, pesakastid, lindude talvine 

toitmine, kodumaiste puu- ja põõsaliikide 

 

100% Kompostikast on lasteaias olemas. Igal rühmal on oma lillekast, lapsed 

hoolitsedes taimede kastmise eest. Lasteaia territooriumil on oma aiamaa 

kasvuhoonte ja peenradega, kus lapsed ise kasvatavad köögivilju.  Lasteaia 

territooriumil on paigaldatud Putukate Hotel.   

Lastele) Kas õuealal on lindudele pesakaste ja 

toidumajakesi, putukahotelle? 

100% Õuealal on lindudele pesakaste ja igal rühmal toidumajake. Putukahotelle on 

ka olemas.  

Kas meil on rajatud aed- ja köögiviljapeenrad, et 

lapsed näeksid, kuidas toidutaimed 

kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid? 

100% Loodud on lillekastidesse köögiviljapeenrad õues. 

Lasteaia territooriumil on oma aiamaa kasvuhoonte ja peenradega, kus lapsed ise 

kasvatavad köögivilju.  Aiatöödest osalevad lapsed õueala koristamisel. 

Kas teie rühmal on oma peenar või toalill, mille 

eest hoolitseda? 

100% Igas rühmas on toalilled, mille eest hoolitsetakse, kevadel kasvatatakse koos 

sibulaid, muru, erinevaid seemneid. Lasteaia õuealal on oma peenar. 

Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud? Toimub õuesõppe, lisaks õuesõppepäevadele toimuvad väljasõidud. 

Kas panete lindude toidumajja toitu? 
100% Iga rühm hoolitseb, et nende toidumajas oleks lindudele terve talve toit 

olemas. 



Kas meie lasteaia mänguväljakute ääres on 

tuulekaitseks hekid? 
 

Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ning 

lapsed saavad taimi ja putukaid uurida? 
Plaanis. 

Kas õuealal saab palju joosta ja mängida? 100% Igal rühmal on oma õueala, kus lapsed saavad palju joosta ja mängida. 

 

Kliimamuutused 

Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem 

toidujäätmeid 

Toidujäätmete osas tehtud kokkulepe taluga, kes regulaarselt viib ära toidujäätmed. 

Biojäätmete konteinerit lasteaed ei kasuta. 

Kas kasutame peenarde väetamisel 

lämmastikväetiste asemel komposti? 
100% Peenardele ja toalilledele pannakse kevadel kompostikastist mulda. 

Kas kasvatame ise maitsetaimi (rohelist sibulat 

jms)? 

100% Sibulad kasvavad kevadeti rühmades. Õuekasti istutatakse küüslauk, till ja 

mõned sibulad, juurvilju. 

Kas menüüs on vähemalt kord nädalas 

kalatoidud? 
100% Menüüs on iga nädal kas kalasupp või muud kalatoidud. 

Kas toidu valmistamisel kasutatakse peamiselt 

kohalikku, lähedalt transporditud 

toorainet? 

100% Toidu vaämistamiseks kasutatakse kvaliteetset toormaterjali, mida ise 

tarnijalt tellitakse. Toitu valmistatakse lasteaia köögis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energia 

Kas teame, kui palju elektrit me kulutame 

erinevatel kuudel ja aastatel? 
100% Lasteaed peab arvestust elektri tarbimise kohta kuude lõikes ja aastati. 

Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa? 

100% Energia säästmiseks reguleeritakse rühmasiseselt elektri kasutamist (tulede 

kustutamise näol)  Kasutusele on võetud kõik säästupirnid. 

 

Kas meie maja on korralikult soojustatud? Plaanis soojustada 

Kas välisuks on varustatud sulguriga? 100% Kõik välisuksed on varustatud sulguriga. 

Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi 

pole? 
100% Tuled kustutatakse alati, kui ruumis kedagi ei ole. 

Kas arvutid ja muud seadmed on välja lülitatud 

kui neid ei kasutata, mitte ooterežiimile jäetud? 
100% Kõik arvutid ja seadmed lülitatakse koheselt välja kui neid ei kasutata. 

Kas valge päevaga on lambid kustutatud? 100% Valge päevaga lasteaia toas tuled ei põle, kui valgus ei ole vajalik. 

Kas rühmaruumis on parajalt soe? 100% Rühmaruumid on soojad. 

Kas lülitad mänguasja patarei kohe välja kui sa 

sellega enam ei mängi? 

100% Lasteaias ei ole kasutusel patareidega mänguasju. Kuid on robotid ja need 

lülitavad kohe välja kui need enam ei kasuta. 

 

Globaalne kodakondsus 

Kas kasutame õppetöös teiste maade 

muinasjutte? 
100% Õppetöös kasutatakse erinevate rahvaste muinasjutte 

Kas tutvustame õppetöös teiste maade muusikat? 100% Õppetöös tutvustatakse teiste maade muusikat 

Kas tutvustame teiste maade kombeid? 100% Õppetöös tutvustatakse teiste maade kombeid 

Kas tutvustame teiste maade toitu? 100% Lasteaias tutvustatakse teiste maade toite 



Kas tutvustame süsteemselt Eesti tähtpäevi , 

toitu, muinasjutte, muusikat, kodukohta? 

100% Kõik mis puudutab traditsioone, rahvusliku eripära kombeid sööke jne, on 

õppekava osa ning seda tutvustatake süsteemselt. 

Kas rõhutame kasvatuses, et inimesi ei tohi 

halvustada nende päritolu, kehalise eripära 

või muude teistest inimestest erinevate omaduste 

tõttu? 

100% Sellel teemal on lastega vestlused ja erinevad tegevused. 

Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? 

100% Lasteaias kasutatakse kiusamisest vaba metoodika sugemeid, kuna antud 

teema on lahti kirjutatud kõlbelise kasvatuse all. Kiusamisvaba materjal on 

rühmades kasutusel. 

 

Tervis ja heaolu 

Kas oleme loonud lastele päevakava, mille 

jooksul nad saavad palju liikuda? 

100% Lapsed võivad iga päev õues mängida ning lisaks pakub lasteaed 

huviringidena liikumistegevusi. Laste päevakava vastab tervisekaitse nõuetele. 

Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad 

seda? 

100% Käsi pestakse igapäevaselt kindlasti enne sööki, peale õiuest tulekut ja 

tegevuste vahel, kui selleks on vajadus ning lapsed seda õigesti teha. 

Kas lastele meeldib lasteaias olla? 100% Lastel küll meeldib lasteaias käia. 

Kas oleme teinud midagi, et lapsed eelistaksid 

süüa tervislikke toite? 

100% Lasteaia menüüd on mitmekesistatud, kasutatakse tervislikke ja värskeid 

toiduaineid. Toite valmistatakse lasteaias köögis kohapeal. 

Kas sööd tihti salateid, puuvilja ja muud 

tervislikku? 
100% Lapsed saavad iga päev salateid, samuti nii puuvilja kui ka juurvilja. 

Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja 

õppida? 

100% Lapsed käivad iga päev õues, nendel on võimalik iga päev õues mängida ja 

õppida. 

Kas toas toimuvate tegevuste ajal on 

liikumispausid? 
100% Laste õppetegevuste vahel on liikumispausid. 

Kas haigestunud lapse saab paigutada teistest 

eraldi? 

100% Haigestunud lapsed saab lasteaias paigutada eraldi, kuid hea tava kohaselt 

tulevad lapsevanemad lastele operatiivselt järele. 



Kas soovitame magusate jookide asemel vett 

juua? 
100% Lastel on rühmas võimalik juua vett. Suvel lapsed joovad vett ka õeuajal. 

Kui sul on mure, siis kas saad sellest kellelegi 

lasteaias rääkida? 

100% Murede ja probleemide korral rühmas või mujal pöördutakse esmalt õpetaja, 

õpetaja abi või juhtkonna poole 

 

Meri ja rannik 

Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud 

teemasid ja aktiivtegevusi? 
100% Õppekava sisaldab mere ja rannikuga seotud teemasi 

Kas teete õppekäike mere äärde ning seal 

temaatilisi vaatlusi ja mänge? 

100% Võimalusel tehakse väljasõite mere äärda. Kindlasti tehakse rühmiti 

mereteemalisi mänge ja vaatlusi. 

Kas kasutame koristamisel ja nõude pesemisel 

loodussäästlikke puhastusvahendeid? 

100% Lasteaed kasutab puhastusvahenditena loodussäästlikke ja tervisekaitse poolt 

lubatud puhastusvahendeid. 

Kas viime aegunud ravimid tagasi apteeki? 100% Lasteaial ei teki selliseid jääke. 

Kas soovitame lapsevanematel ja õpetajatel 

vältida hambapastat ja kosmeetikatooteid, 

mis sisaldavad mikroplaste (reklaamides sageli 

„puhastavad pärlikesed vms)? 

 

Kas räägime lastele ja lapsevanematele 

veelindude toitmise kahjulikkusest? 
100% Antud teema kajastub õppekavas, veelindude osas. 

 

 

 

 

 

 

Prügi ja jäätmed 

Kas kogume biojäätmeid muust prügist eraldi?  100% Kõik biojäätmed kogutakse muust prügist eraldi 



Kas kogume paberit ja pappi muust prügist 

eraldi? 
100% Paberi ja pappi jaoks on eraldi prügikonteinerid 

Kas kogume pakendeid muust prügist eraldi? Plaanis 

Kas kogume pandipakendeid? Lasteaias ei teki pandipakendeid 

Kas selgitame lastele, miks on vaja jäätmeid 

sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab? 

100% Õppekava sisaldab teemat 2019/2020a. “Prügi sorteerimine“ ja seda viiakse 

läbi kõikides rühmades, vastavalt laste vanusele. 

Kas rühmaruumis ja õuealal on prahti? Kõik praht on koristatud prügikasti. 

Kas prügikaste on majas ja õuealal piisavalt? 100% Prügikaste on igas rühmas, konteinerid asuvad õuealal. 

Kas prügikastid on õigetes kohtades? 100% Prügikastid on õigetes kohtades. 

Kas oleme töötajate ja lastega arutanud, kuidas 

tekiks vähem prügi? 

100% Kuna lasteaia aasta teema on “Prügi sorteerimine”, on ka tunnid, tegevused ja 

üritused lastega ning vanematega. Õppekava sisaldab antud teemat, kus lastega 

arutakse mida teha prügi tekkimise vähendamiseks ning taaskasutamiseks. 

Kas teame, kui palju jäätmeid me toodame? 100% Teame, et palju. 

 

 

Transport 

Kas olete uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda 

jalgsi, jalgratta (tõukeratta), 

ühistranspordi ja autoga? 

Talvisel ajal vähem, kuid kevad, suvi, sügis hooajal tuleb arvestatav arv 

lapsevanemaid jala. 

Kas teenindav transport sõidab lastele ohutult? 100% Lasteaial on majandusõu, kus lapsed transpordi toimumise ajal ei liigu. 

Kas hommikul on lasteaia ees palju autosid? Lapsevanemad pargivad autod värava taga, mitte lasteaia territooriumile. 

Kas soovitate lastevanematel, õpetajatel ja lastel 

rohkem jala käia? 

100% Rühmades soovitatakse lastel rohkem kodus vabal ajal õues viibida ning jala 

käia.  

Kas olete teinud kaardi (skeemi) sellest, kui 

kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja 
Plaanis 



arutanud, millise transpordiga (või jala) oleks neil 

kõige parem tulla? 

 

Vesi 

Kas majas on tilkuvaid kraane või halvasti 

töötavaid loputuskaste? 
Avarii korral, rike koheselt likvideeritakse. Praegu majas tilkuvaid veekraane ei ole. 

Kas olete uurinud, kas kraanivett kasutatakse 

säästlikult? 

Lähtuvalt koostatud kokkuhoiukavale ning kokkuleppele töötajatega, kraanivett 

tarbitakse säästlikult. 

Kas õppetöös selgitatakse vee säästmise 

vajadust? 
100% Õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust. 

Kas õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse 

seoseid? 
Õppekava sisaldab vastavalt laste vanuse raskusastelelt vee ja eluslooduse seoseid. 

Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett? Vihmavett kastmiseks ei koguta, kuna vesi läheb otse trassi 

Kas olete vaadelnud ja võrrelnud veekulu 

erinevatel kuudel ja aastatel? 
Veekulu on kuude lõikes ja aastati jälgitav. 

Kas olete selgitanud, et kraanivett on mõistlikum 

juua kui pudelivett? 
Rühmas juuakse kraanivett. 

Kas lapsed teavad, kust tuleb kraanivesi ja mis 

saab kasutatud veest? 

Vanemad rühmad on käinud ekskursioonil veepuhastusjaamas, seda kuhu vesi 

läheb räägitakse veega seonduvates tegevustes. 

 

 


