TALLINNA LINDAKIVI LASTEAED
Tallinna Lindakivi Lasteaia keskkonnaülevaatuse küsimustik personalile, lastevanematele,
lastele ja arutelude tulemused (tugevused ja parendused).
Info, teavitamine, kaasamine
1. Kas kõik õpetajad, lapsevanemad, lapsed teavad, et osaleme rohelise kooli programmis?
Jah. Selgitus: Informeeritakse infotundides, infotahvlil, kodulehel, õppenõukogus.
2. Kas haridusasutuse kodulehel on info, et osaleme rohelise kooli programmis?
Jah. Selgitus: on olemas
3. Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) saab infot, et oleme keskkonnasõbralik
lasteasutus?
Jah. Selgitus: Infotahvlil on teade
4. Kas lastevanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse kujundamisel?
Jah. Selgitus: Saab teha või matku, kaasata õppevahendite tegemisse.
5. Kas lapsed on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu?
Jah. Selgitus: Õppekava raames on teemasid käsitletud. Kõigis rühmades on läbiviidud küsitlus
keskkonnaülevaatuse tarbeks. Tuleb läbi tegevuste selgitada mõistet keskkonnahoid
Tugevused:
 Õpetajaid on teavitatud projektiga liitumisest ja osalemist.
 Materjal infotahvlil koridoris, kõigi rühmade stendides ja teistes üldinformatsioon ning
esmane informatsioon ka kodulehel.
 Lapsevanematel on võimalus tutvuda nädalaplaanide ja üritustega.
 Nädala ja kuuteemade raames käsitletud pidevalt Rohelise kooliga seonduvat.
Parandused:
 Panna Info stendile.
 Õpetajate teavitamine Rohelise kooli tegevusest.
 Teavitada lapsevanemaid tegemistest pidevalt, samuti koosolekutel ja nõustada neid
keskkonnahariduse kujundamisel.
 Vanemate kaasamine (ühisüritused, matk, ELIISis, õppevahendite valmistamine).
 Pildimaterjal, info- ja õppematerjal, mängud jne . Teha eraldi stendit lasteaia fuajes ja
rühmades: fotod, tegevuste plaan.
 Rühmade stendidel võiks kajastada Rohelise kooli teemadega seotud põnevaid õppe- ja
kasvatustegevusi, õueõpet jne ning panna üles fotosid.
 Avada kodulehel Rohelise kooli fail.
Tervis ja heaolu
1. Kas oleme loonud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda?

Jah. Selgitus: Päevakava koostamisel arvestatud laste vanust, hommikul ja õhtul ette nähtud aeg
väljas liikumiseks, iga päev toimub hommikuvõimlemine.
2. Kas saad päeva jooksul palju liikuda – kõndida, joosta, ronida ja hüpata?
Jah. Selgitus: Liikumistunnid, hommikuvõimlemine, ujumine, tervise nädalad lastevanemad
kaasates, õuetegevused päeval ja õhtul.
3. Kas käid nädalavahetusel väljas jalutamas või mängimas?
Jah
Ei Selgitus: Vanemad passiivsed
4. Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda?
Jah
Ei
Selgitus: Hügieen on kõigil rühmadel tegevuskavas. Eraldi viiakse läbi
temaatilised nädalad:
4. Kas oleme teinud midagi, et lapsed eelistaksid süüa tervislikke toite?
Jah
Ei
Selgitus: Õppekava raames käsitletakse teemat. Vikerkaare rühm viib juba
mitmendat aastat läbi projekti „Valmistame ise maitsvalt ja tervislikult toitu“. Rühmad osalenud
kino Artis Eesti toidu programmis. On osa võetud köögiviljakampaaniast, korraldatud
sügislaata. (puu- ja juurviljad, hoidised). Tervislik menüü.
5. Kas sööd tihti salateid, puuvilja ja muud tervislikku?
Jah Selgitus: Menüüs on salatid, päeva jooksul on vitamiin pausid puuviljade ja juurviljadega.
6. Kas toas toimuvate tegevuste ajal on liikumispausid?
Jah
Ei Selgitus: Toimuvate tegevuste ajal on liikumispausid.
7. Kas soovitame magusate jookide asemel vett juua?
Jah Selgitus: Osades rühmades vesi.
9. Kas haigestunud lapse saab paigutada teistest eraldi?
Ei Selgitus: Eraldi ruumi ei ole, kuid rühmadel tegevuskavas: Eraldi viiakse läbi kohe
teavitatakse lapse haigestumisest lapsevanemat.
10. Kas lastele meeldib lasteaias olla?
Jah Selgitus: Õpetajate ja lastevanemate sõnul (vastused küsimustele uuringu ankeetis) meeldib.
Tugevused:
 Oleme tervist edendav lasteaed.
 Oleme liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.
 Päevarežiimi koostamisel on arvestatud laste vanust.
 Hommikul toimub hommikuvõimlemine.
 Ujumine toimub 1 kord nädalas ja liikumine 1 kord nädalas
 Lasteaias toimuvad spordipäevad (spordisaalis, ujulas, õues).
 Päevakavas piisav aeg õue tegevusteks.
 Liikumistegevused toimuvad ka saalis ja õues.
 Hügieen ja tervislik toitumine on lasteaia tegevuskavas.
 Lasteaia menüü on tervislik (1 kord nädalas kala, koos praega värsked salatid, puuviljad).
 Osavõtt köögiviljakampaaniast.
 Sügisel, kevadel on toimunud matkad.
 Osaletud spordipäevadel teise lasteaedadega ja Lasnamäe spordipäevadel.




Lastele toimunud esmaabi koolitused.
Õpetajate ja vanemate sõnul, vastusel meeldib lastele lasteaias käia.

Parandused:
 Sisustada õuestegevust: võistlused, mängud.
 Viia läbi õueüritusi koos lapsevanematega.
 Kaasata vanemaid osaleda lasteaia üritustes.
 Läbi viia temaatilise nädal tervislikust toitumisest.
Meri ja rannik

1. Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemasid ja aktiivtegevusi?
Jah Käsitletakse veekogude ja kalade liike vastavalt õppekavale.
Kas teeme õppekäike mere äärde ning seal temaatilisi vaatlusi ja mänge?
Jah Selgitus: Jalutuskäigud mere äärde toimuvad (kõik vanemad lasteaia rühmad).
Kas kasutame koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke puhastusvahendeid?
Jah Selgitus: Kasutatakse loodussäästlikke puhastusvahendeid.
2. Kas viime aegunud ravimid tagasi apteeki?
Jah Selgitus: Majandusjuhataja viib.
3. Kas räägime lastele ja lapsevanematele veelindude toitmise kahjulikkusest?
Jah Selgitus: Lastele on räägitud.
Tugevused:
 Meri on lähedal.
 Teemat käsitletakse õp päevakava raames.
 Viiakse läbi õueõpet Russalka juures või Pirita rannas, kuid kindlasti mitte piisavalt tegevuse
läbiviimiseks
Parandused:
 Viia läbi õueõpet, aktiivtegevusi mere ääres.
 Koristada lastega mere randa.
 Korjata ja koguda mere rannast materjali käelise tegevuse läbiviimiseks.

Transport
1. Kas olete uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda jalgsi, jalgratta (tõukeratta),
ühistranspordi ja autoga?
Ei Selgitus: Ei ole varem teinud (nüüd keskkonnaküsimustiku raames tegime).
2. Kas teenindav transport sõidab lastele ohutult?

Ei
Selgitus: Tihti räägime lastega ohutu käitumist ja tihti sõidame ühistranspordiga. Alati
kasutame ohutusrihmasid. Kõik õpetajad ja abid läbiviidud kursused ning nad teavad kuidas
õigesti sõidutee ületada lastega.
3. Kas hommikul on lasteaia ees palju autosid?
Jah Selgitus: Palju autosid on pidude ajal.
4. Kas nädalavahetustel kasutate linnas liikumiseks sageli oma autot või ühistransporti?
Selgitus: täiskasvanute sõnul nad kasutavad ühistransporti harvem kui oma auto.
5. Kas soovitate lastevanematel, õpetajatel ja rohkem jala käia?
Jah Selgitus: Sellest räägitakse. Korraldame jooksud, ilma auto päevad.
6. Kas soovitate kasutada ühistransporti või autojagamist oma autoga sõitmise asemel?
Jah Selgitus: Sellest räägitakse. Korraldame jooksud, ilma auto päevad.
7.Kas olete teinud kaardi (skeemi) sellest, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja
arutanud, millise transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem tulla?
Ei Selgitus: Arutatud on seda lastega, kuid kaarti pole tehtud.
Tugevused:
 Lasteaed asub Lasnamäele suhteliselt lähedal.
 Lasteaia lähedal on ühistranspordi peatus, mida saame kasutada lastega
õppekäikudel, muuseumides ja teatris käies.
 Jalgsi saab käia ümbruskonna parkides ja rannaalal.
Parandused:
 Kaardi (skeemi) tegema, et lapsed teavad kui kaugel nad elavad lasteaiast ja arutame, millise
transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem tulla.
 Läbi viia tegevused, et lapsed teadsid ohtu paigad teel kodust lasteaiani ja tagasi.
Kliimamuutused

1. Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?
Jah Selgitus: Tellime toitu vastavalt laste arvule (meil ei ole oma kööki).
2. Kas kasvatame ise maitsetaimi (rohelist sibulat jms)?
Jah
Selgitus: Kõikides rühmades kasvatatakse ja suvel lasteaia õues igas rühmas on oma
aed.
3. Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud?
Jah
Selgitus: Kord nädalas on kalatoidud
4. Kas eelistate Eestimaist?
Jah
Ei Selgitus: Nii ja naa. Osalesime köögiviljakampaanias ja Solarise Eesti toitu
propageerivatel üritustel. Korraldame laatasid. Lasteaed on liitunud PRIA programmidega
(puu- ja juurvili, piim).

5.

Kas olete vähendanud paberikulu?
Jah
Selgitus: Õppe-kasvatustöö dokumentatsioon on arvutis. Õpetajad saadavad töö
kokkuvõtted elektrooniliselt.

Tugevused:







Lapsed on osalenud köögiviljakampaanias ja Eesti toitu propageerivatel üritustel
Osades rühmades kasvatatakse maitsetaimi.
Tellime toitu vastavalt laste arvule (meil ei ole oma kööki).
Lasteaed on ühinenud PRIA programmiga (puu- ja juurviljad, piim).
Taaskasutatakse paberit, mänguvahendeid ja lasteriideid. Paberit ja ka kasutatud esemeid
mängimiseks (pakendid) toovad ka lapsevanemad.
Õppe-kasvatustöö dokumentatsioon on arvutis.
Õpetajad saadavad töö kokkuvõtted elektrooniliselt.

Parandused:
 Teha kastid paberi ja teine prügi kogumiseks rühades.
 Teha asju taaskasutatud materjalist ja kasutada neid ka õppetöös.

