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Mis meil on hästi Mida meil on vaja veel teha 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Laste arvates saab õuealal loodust 

uurida ja õppida. 

• Lapsed teevad meelsasti erinevaid 

jõukohaseid aiatöid. 

• Ollakse teadlikud õuealal kasvavatest 

puuliikidest. 

• Lapsi kaasatakse maitsetaimede 

kasvatamisesse. 

Kliimamuutused 

• Lastele maitsevad lasteaias tehtavad 

toidud. 

Energia 

• Ollakse teadlikud, et ruumist 

lahkudes tuleb kustutada tuled. 

• Laste arvates on lasteaias soe. Kellel 

on jahe, oskab ise ennast vastavalt riidesse 

panna. 

Globaalne kodakondsus: 

• Enamus lapsi arvab, et kõik inimesed 

on ühtviisi head olenemata nende 

välimusest, nahavärvist, teisest keelest jne. 

Tervis, toit ja heaolu: 

• Nädalavahetustel käiakse koos 

perega jalutamas, mänguväljakutel 

mängimas, ollakse lihtsalt koduhoovis. 

• Lastele meeldib lasteaias süüa puu – 

ja köögivilju. 

• Lapsed teavad, et mure korral saab 

pöörduda täiskasvanu/ õpetaja poole. 

Meri ja rannik: 

• Kõik vastanud lapsed on teadlikud 

sellest, et miks ei tohi toita veelinde ja miks 

ei tohi veekokku/ merevette prügi visata.  

Prügi ja jäätmed: 

• Kõik vastanud teavad, et prügi tuleb 

sorteerida. 

• Lapsed on meisterdanud 

jäätmaterjalidest eirinevaid asju. 

Transport: 

• Kõik vastanud lapsed teavad, kuidas 

ohutult teed ületada. 

Vesi: 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Soetada õueõppevahendeid õppe – ja 

aiategevuste läbiviimiseks. 

• Kaasata lapsi peenarde rajamisse ja 

taimede kasvatamisprotsessi 

• Lasta lastel teha lihtsamaid ja 

nendele jõukohaseid aiatöid. 

• Soetada korralikud lindude 

toidumajad või koostöös lastevanematega 

need meisterdada. 

Kliimamuutused: 

• Analüüsida lasteaia menüüd, et 

lastele jätkuvalt maitseksid lasteaia toidud. 

Energia: 

• Jätkata õpetamist, et ruumist 

lahkudes tuleb kustutada tuled. 

Globaalne kodakondsus: 

• Jätkata rühmades Kiusamisest vaba 

metoodikaga 

• Tutvustada lastele teisest kultuurist 

laste maade kombeid, toite, muusikat jne.  

Tervis, toit ja heaolu: 

• Koostöös vanematega korraldada 

väljasõite loodusesse, sportlikke üritusi. 

• Jätkata vitamiiniampsude pakkumist. 

• Korraldada lastele kokandustunde, 

kus nad saavad ise endale salatit hakkida, 

suupisteid teha. 

Meri ja rannik: 

• Korraldada väljasõite mere äärde, 

õppekäik (koostöös Liivalossi lasteaiaga, 

vanemad rühmad) 

Prügi ja jäätmed: 

• Märgistada rühmades prügikastid 

õigete märkidega (üldprügi, paber, 

biojäätmed) 

Transport: 

• Koos lastevanematega korraldada 

jalgrattapäevi, matku. 

Vesi: 

• Pakkuda toidu kõrvale kraanivett. 

• Selgitada, kust tuleb vesi. 
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• Pooled vastanutest teavad, kust tuleb 

vesi. 

 

 


