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Mis meil on hästi Mida meil on vaja veel teha 

Info ja teavitamine: 

• Üle poolte vastanutest vanematest 

teab, e meie lasteaia prioriteediks on 

keskkonnasõbralik käitumine. 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Vanemate arvates on lasteaia hoovis 

piisavalt võimalusi aktiivseteks tegevusteks. 

Kliimamuutused 

• Enamus vanematest teab, et laps 

sööb lasteaias kõik toidu ära ja soovi korral 

on võimalus lisaports saada.  

Energia 

• Lapsevanema jaoks on lasteaias 

piisavalt soe, lapsed liiguvad rohkem, 

oskavad oma soojust reguleerida. 

Globaalne kodakondsus: 

• Teistesse rahvustesse lasteaias 

suhtumine on tervitatav ja väga positiivne. 

• Lapsevanemate arvates rikastab see 

keskkonda, kus lapsed viibivad ja on heaks 

võimaluseks õppida/ tutvuda teiste 

rahvustega. 

• Heategevusega tegelevad enamus 

vastanud lapsevanematest. Igaüks on leidnud 

omale sobiva vormi sellega tegelemiseks. 

Tervis, toit ja heaolu: 

• Liikumisega ja tervisliku toidu 

jälgimisega tegelevad kõik vastanud 

lapsevanemad regulaarselt. Vastuste põhjal 

võib öelda, et traditsiooniks on saanud 

nädalavahetuse matkad, pikemad 

jalutuskäigud pargis, looduses viibimine. 

• Lasteaia menüüga ollakse rahul, 

eraldi on väljatoodud „kalapäev“. 

• Kõik vastanud lapsevanemad on 

teadlikud, kuidas takistada haiguste levikut 

lasteaias. Haigustunnustega lapsi hoitakse 

kodus, õpetatakse lastele hügieenireegleid. 

Meri ja rannik: 

• Veeohutusest on lapsevanemad 

teadlikud. Ohtudest räägitakse lastele ning 

selgitatakse, miks ei tohi prügi vette visata ja 

veelinde toita. 

Prügi ja jäätmed: 

Info ja teavitamine: 

• Koostada vastavasisulised stendid/ 

infotahvlid vanematele 

• Kaasata vanemaid Rohelise Kooli 

töögruppi ja tegemistesse. 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Jätkata peenarde tegemist, muru 

külvamist. 

• Koostada kataloog hoovis olevatest 

taimedest, panna see nähtavale ka 

lastevanematele. 

• Koostöös lastevanematega uuendada 

sportimiseks vajalike vahendeid 

(seiklusrada, korvpalli rõngas). 

• Tulevikus kaotada üks kunstmuru 

väljak, teha selle asemel korralik muruplats. 

Kliimamuutused 

• Innustada lapsi maitsema lasteaias 

pakutavaid toite. 

• Korraldada koos vanematega 

jalgrattapäevi.  

Energia 

• Jätkata ruumide tuulutamist. 

• Tulevikus tegeleda rühmade 

ventilatsiooni probleemiga. 

Globaalne kodakondsus: 

• Kutsuda rühmapõhiselt muust 

rahvusest vanemaid oma maast ja kultuurist 

rääkima. 

• Proovida koos lastega teiste rahvuste 

toite valmistada. 

Tervis, toit ja heaolu: 

• Jätkata matkade, spordiürituste 

korraldamist kaasates lapsevanemaid. 

• Analüüsida praegust lasteaias olevat 

menüüd, vajadusel teha muudatusi. 

• Jätkata enesehügieeni reeglite 

järgimist ja nendest kinni pidamist. 

Meri ja rannik: 

• Jätkata veeohutus teemadest 

rääkimist. 

• Seostada teemad prügi ja jäätmed 

veeohutusega. 

Prügi ja jäätmed: 
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• Enamus vastanutest sorteerib prügi ja 

teab, miks see vajalik on. 

• Toimub ka taaskasutus. 

• Pere toidulaud on planeeritud nii, et 

toitu üle ei jää. 

Transport: 

• Kõik vanemad on lastele selgitanud, 

kuidas liikluses ohutul käituda.  

• Pooled vastanutest tulevad lasteaeda 

kas jala või jalgrattaga. 

• Lisada lasteaia hoovi väikseid 

prügikaste, kuhu on mugavam prügi visata. 

Transport: 

• Jätkata liiklusohutuse teemade 

tutvustamist. 

• Selgitada lastevanematele 

jalgrattakiivri vajalikkusest nii lasteaia 

hoovis kui ka tänaval liigeldes. 

 

 


