
Tallinna Liikuri Lasteaed 

Programmi Roheline kool keskkonnaülevaatus 2019/2020 õ.a. 

Ülevaatuse eesmärk: kaardistada hetkeseis 

Ülevaatuse sihtgrupp: lapsevanemad, lapsed ja personal 

Ülevaatuse läbiviimise aeg: aprill 2020 

Protsess: 

Tallinna Liikuri Lasteaia keskkonnaülevaatuse läbiviimist juhtis Tallinna Liikuri Lasteaia 

keskkonnatöörühm.  

Keskkonnaülevaatus oli läbiviidud 01. – 30. aprillini 2020. aastal. Keskkonnaülevaatuseks 

olid loodud küsitlused. Vaadeldi 5 teemat: tervis ja heaolu, elurikkus, jäätmed, vesi, õueala.  

Küsitlused olid jagatud valdkondade kaupa . Kõik küsimused olid sõnastatud nii, et sai vastata 

kas „JAH“ või „EI“ või avatud küsimused.  

Õpetajad, lapsevanemad ja lapsed said küsimustikud elektrooniliselt. Vastama pidi kas „jah“ 

või „ei“, vajadusel vastata avatud küsimustele.  

Vastasid lasteaia õpetajad koos õpetaja abidega (kokku 30 inimest).  

Lastele ja lastevanematele oli küsimustik elektrooniliselt ja selle viisid läbi rühma õpetajad. 

Küsimustele vastas 20 last vanuses 3-7 ja kokku 44 lastevanemat. 

Küsimustikest tegime kokkuvõtte 29.04.20. 

Keskkonnaülevaatuse tulemused kasutatakse Tallinna Liikuri Lasteaia „Rohelise kooli“ 

tegevuskava kirjutamise aluseks ning avaldatakse lasteaia „Rohelise kooli“ kodulehel. 

Küsitluste kokkuvõte 

LAPSED 

Laste küsitlemist viidi läbi 5 rühmas. Vastajateks olid 2 last vanuses 4 ja 18 last vanuses 5-7. 

Tervis ja heaolu (4-7 aastased – 20 last) 

Kas lasteaia päevakavas on terviseedendavad 

tegevused? 

Hommikuvõimlemine -97,7% 

Õues viibimine- 93,2% 

Liikumis tegevused saalis – 100% 

Karastamine – 36,4% 

Liikumistegevused õuealal – 86,4% 

Ujumine – 95,5% 

Saunas käimine – 45,5% 

Spordimängu ja spordipäevade 

läbiviimine – 90,9%  



Matkad, ekskursioonid – 65,9% 

Tervisenädalad – 61,4% 

Tervisepeod – 63,6% 

Hambaarsti läbivaatus - 93,2% 

Tervislik toitumine – 97,7% 

Kas lasteaias uuritakse lasteaia ja ujulas 

kohalkäimist? 

90% vastasid „Jah“ 

10% vastasid „Ei“ 

Kui palju te liigute päevas? 5% vastasid -vähem kui üks tund 

60% vastasid – rohkem, kui kaks 

tundi 

35% vastasid - terve päev 

Kas te tegelete spordiga? 95 % vastasid  „Jah“   

 

Elurikkus (4-7 aastased – 20 last) 

Kas te teate, missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias?  

2 last ei teadnud missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias 

Jäätmed (4-7 aastased – 20 last) 

Kas selgitakse lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab? 

45% vastasid „Ei“ 

40% vastasid „Jah“ 

10% vastasid „Ei mäleta“ 

5% vastasid „Ei tea“ 

Kas lasteaias kogutakse biojäätmeid, paberit ja pappi muust prügist eraldi? 

50% vastasid „Jah“ 

45% vastasid „Ei“ 

5“ vastasid „Ei tea“ 

Vesi (4-7 aastased – 20 last) 

Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett?  

75% vastasid „Jah“ 

20% vastasid „Ei“ 

5% vastasid „Ei tea“ 

Kas on uuritud, kas kraanivett ja elektrit kasutatakse säästlikult? 

55% vastasid „Jah“ 

35% vastasid „Ei“ 



10% vastasid „Ei tea“ 

Õueala (4-7 aastased – 20 last) 

Kas on tehtud midagi, et suurendada õueala elurikkust? 

60% vastasid, et putukahotellid 

95% vastasid, et linnumajad 

85% vastasid, et lindude talvine toitmine 

80% -kodumaiste taimede, juurviljade istutamine  

55% vastasid, et puu- ja põõsaliikide istutamine 

LAPSEVANEMAD 

Küsitluses osalesid 44 lapsevanemat, 12 rühmas. 

Tervis ja heaolu  

Kas lasteaia päevakavas on terviseedendavad 

tegevused? 

Hommikuvõimlemine -75% 

Õues viibimine- 100% 

Liikumis tegevused saalis – 80% 

Karastamine – 70% 

Liikumistegevused õuealal – 90% 

Ujumine – 85% 

Saunas käimine – 80%  

Matkad, ekskursioonid – 80% 

Tervisenädalad – 85% 

Tervisepeod – 80% 

Hambaarsti läbivaatus -85% 

Tervislik toitumine – 100% 

Kas lasteaias uuritakse lasteaia ja ujulas 

kohalkäimist? 

95,5% vastasid „Jah“ 

4,5% vastasid „Ei“ 

Kui palju te liigute päevas? Peaaegu kõik lapsevanemad liiguvad 

rohkem kui üks tund. 

Kas te tegelete spordiga? 95 % vastasid  „Jah“   

 

Elurikkus 

Kas te teate, missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias?  

Ainult 4 lapsevanemat ei tea missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias. 

Jäätmed  

 



Kas selgitakse lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab? 

2,3% vastasid „Ei“ 

97,7% vastasid „Jah“ 

Kas lasteaias kogutakse biojäätmeid, paberit ja pappi muust prügist eraldi? 

88,7% vastasid „Jah“ 

11,3“ vastasid „Ei tea“ 

Vesi 

Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett?  

22,7% vastasid „Jah“ 

2% vastasid „Ei“ 

72,7% vastasid „Ei tea“ 

Kas on uuritud, kas kraanivett ja elektrit kasutatakse säästlikult? 

72,7% vastasid „Jah“ 

4,6% vastasid „Ei“ 

22,7% vastasid „Ei tea“ 

Õueala  

Kas on tehtud midagi, et suurendada õueala elurikkust? 

11,4% vastasid, et putukahotellid 

90,9% vastasid, et linnumajad 

88,6% vastasid, et lindude talvine toitmine 

81,8% -kodumaiste taimede, juurviljade istutamine  

59,1% vastasid, et puu- ja põõsaliikide istutamine 

11,4% vastasid, 3 et puu- ja põõsaliikide holdamine 

PERSONAL 

Tervis ja heaolu  

Kas lasteaia päevakavas on terviseedendavad 

tegevused? 

Hommikuvõimlemine -96,7% 

Õues viibimine- 96,7% 

Liikumis tegevused saalis – 100% 

Karastamine – 93,3% 

Liikumistegevused õuealal – 96,7% 

Ujumine – 100% 

Saunas käimine – 90%  

Matkad, ekskursioonid – 76,6% 



Tervisenädalad – 96,7% 

Tervisepeod – 86,7% 

Hambaarsti läbivaatus -93,3% 

Tervislik toitumine – 100% 

Kas lasteaias uuritakse lasteaia ja ujulas 

kohalkäimist? 

100% vastasid „Jah“ 

Kui palju te liigute päevas? Peaaegu kõik õpetajad liiguvad 

rohkem kui üks tund. 

Kas te tegelete spordiga? 83,3 % vastasid  „Jah“   

 

Elurikkus 

Kas te teate, missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias?  

Kõik personal teab, missugused taimed, juurviljad kasvavad õppeaias. 

Jäätmed  

Kas selgitakse lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab? 

100% vastasid „Jah“ 

Kas lasteaias kogutakse biojäätmeid, paberit ja pappi muust prügist eraldi? 

100% vastasid „Jah“ 

Vesi 

Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett?  

96,7% vastasid „Jah“ 

3,3% vastasid „Pigem mitte“ 

Kas on uuritud, kas kraanivett ja elektrit kasutatakse säästlikult? 

33,3% vastasid „Jah“ 

46,7% vastasid „Ei“ 

20% vastasid „Ei tea“ 

Õueala  

Kas on tehtud midagi, et suurendada õueala elurikkust? 

50% vastasid, et putukahotellid 

96,7% vastasid, et linnumajad 

100% vastasid, et lindude talvine toitmine 

69,7% -kodumaiste taimede, juurviljade istutamine  

66,7% vastasid, et puu- ja põõsaliikide istutamine 

20% vastasid, 3 et puu- ja põõsaliikide holdamine 



Tugevused: 

 Õueala ja elurikkuse teemadel vastasid kõik, et oleme teinud erinevaid tegevusi oma 

õueala elurikkuse suurendamiseks. 

 Kõik vastanud töötajad väitsid, et meie lasteaias tutvustatakse lastele miks on vaja 

jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab. 

 Kõik vastajad olid nõud väitega, et lasteaed on tublit tööd teinud lastele selgitamaks 

tervisliku toitumise põhimõtteid. 

 Lasteaias kogutakse biojäätmeid, paberit ja pappi muust prügist eraldi. 

 Kõik vastajad teadsid, et lasteaias on igas rühmas ja kabinetis toalilli. 

 Kõik vanemad, personal ja lapsed vastasid, et lasteaias on väga tervislik toitumine 

Parendamist vajavad valdkonnad 

Järgmisel aastal on kavas: 

 pöörata suuremat tähelepanu jäätmete sortimisele; 

 renoveerida õppeaeda koostöös vanematega; 

 luua võimalused vee säästmiseks; 

 motiveerida personali ja last liikuma. 


