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Mis meil on hästi Mida meil on vaja veel teha 

Info ja teavitamine: 

• Personal on teadlik, et oleme 

Rohelise Kooli programmiga liitunud ja 

teab, millega Roheline Kool tegeleb. 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Lasteaia õuealal piisavalt ruumi 

erinevateks tegevusteks – mängimine, 

jooksmine, ilu – ja tarbeaiandus. 

• Meil on olemas/ loodud peenrad, kus 

me saame kasvatada ilu – ja tarbetaimi. 

• Meil on võimalik õppida lihtsamaid 

aiatöid. 

• Oleme ise kasvatanud maitsetaimi -

till, sibul, petersell. Igale rühmale on olemas 

õues oma taimekast ja võimalus teha peenar. 

Prügi ja jäätmed: 

• Personal on teadlik sellest, kuidas 

sorteerida prügi, mis saab prügist pärast 

sorteerimist. 

• Lasteaias on piisavalt prügikaste. 

Tervis, toit ja heaolu 

• Meie lasteaed arvestab lapse tervise 

eripäradega. 

• Pidevalt pööratakse tähelepanu 

sellele, et lastel oleks turvaline, liikumist 

oleks piisavalt ja toit oleks tervislik. 

• Jälgitakse hügieenireegleid, eriti 

kätepesu. 

• Mure korral on kõikidel personali 

liikmetel koht/ inimesed, kuhu/ kelle poole 

pöörduda. 

• Personal püüab toituda tervislikult, 

jälgitakse päevast puu – ja köögivilja kogust 

ning tervisliku taldriku põhimõtet. 

Globaalne kodakondsus: 

• Õppetegevustes tutvustatakse lastele 

teiste rahvaste maid ja kombeid. 

• Personal õpetab olema lapsi sallivad 

teiste inimeste eripärade suhtes. 

• Lasteaias on kasutusel Kiusamisest 

vaba lasteaia metoodika. 

• Osa personalist (pool) tegeleb 

regulaarselt heategevusega. Välja on 

Info ja teavitamine: 

• Konkreetsete teemade käsitlemisel 

koostada stendid, nii lastaia siseruumidesse, 

kui õue, kus ka kogukonna inimesed saavad 

näha/ teada, millega me tegeleme. 

• Kaasata Rohelise Kooli tegemistesse 

lastevanemate esindaja 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Tarbeaia rajamine rohkem 

süstematiseerida. Jagada rühmade vahel ära, 

kes mida kasvatama hakkab. Määrata 

inimene, kes vastutab peenarde hoolduse 

eest, kui lasteaed on suvepuhkusel 

• Kasvatada peale sibula, tilli ja 

peterselli veel maitsetaimi (nimekiri juba 

olemas). 

• Jätkata köögivilja aiandust. 

• Jätta hoovi ala, kus muru ei niideta. 

• Koostada toa – ja õuetaimede 

kataloog/ infolehed, mida saab õppetööd 

kasutada. 

Prügi ja jäätmed: 

• Soetada lasteaia hoovi korralik 

komposter (projektitaotlus) 

Tervis, toit ja heaolu 

• Personali heaolu nimel korraldada 

ühisüritusi looduses, sportlikke tegevusi või 

ühiseid kultuurireise. 

Globaalne kodakondsus: 

• Jätkata Kiusamisest vaba keskkonna 

hoidmist. 

• Pöörata tähelepanu/ jälgida personali 

heaolu/ meeleolu töökeskkonnas olles (eriti 

praegusel COVID ajal). 

Vesi, rannik, meri: 

• Märgata tilkuvaid kraane ja WC 

loputuskaste. 

• Võimalusel likvideerida, parandada. 

Energia, transport, kliimasoojenemine: 

• Jätkata energiasäästmist (kustutada 

ruumist lahkudes tuled, lülitada välja 

elektriseadmed). 
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kujunenud teatud organisatsioonid ja fondid, 

keda toetatakse. 

Vesi, rannik, meri: 

• Personal on teadlik veeohutusest, 

sellest räägitakse lastele õppekäikudel 

(veekogude ääres, pargis) viibides. 

• Vett kasutatakse säästlikult ja kõik 

joovad kraanivett. 

Energia, transport, kliimasoojenemine: 

• Kõik teavad turvalise liiklemise 

reegleid ja neid õpetatakse/ korratakse 

igapäevaselt (lasteaias ja tänaval liigeldes). 

• Tööle tulemiseks kasutab personal 

ühistransporti või tullakse jala. 

• Kõik kasutavad elektrienergiat 

säästlikult, ruumist lahkudes kustutatakse 

tuled, suletakse raadiod ja arvutid. 

 

 


