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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. 

• Üle poolte vastanutest vanematest 

teab, et meie lasteaia prioriteediks on 

keskkonnasõbralik käitumine. 

 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Õuealal saab loodust uurida, 

õuesõppetegevusi läbi viia. 

• Tehakse lihtsamaid aiatöid, kaasates 

tööde tegemisse lapsi ja lapsevanemaid. 

• Kasvatatakse ise maitse – ja ilutaimi. 

• Piisavalt on ruumi ja võimalusi 

aktiivseteks tegevusteks. 

 

Kliimamuutused, energia, transport 

• Lasteaias valmistatud toit on lastele 

meelepärane. Soovi korral on võimalus 

juurde küsida. 

• Kõik lasteaias olevad inimesed 

teavad, et ruumist lahkudes kustutatakse 

tuled ja lülitatakse elektriseadmed välja. 

• Liiklusreeglid on kõigile teada ja 

tänaval käies jälgitakse kõiki reegleid. 

• Personal kasutab tööle tulles 

ühistransporti või tullakse jala. 

 

Globaalne kodakondsus: 

• Lasteaias on kasutusel Kiusamisest 

vaba metoodika. 

• Teistesse rahvustesse lasteaias 

suhtumine on tervitatav ja väga positiivne. 

• Täiskasvanud tegelevad regulaarselt 

heategevusega, on kujunenud välja 

organisatsioonid ja fondid, mida toetatakse. 

 

Tervis, toit ja heaolu: 

• Tervise heaks viibitakse palju õues. 

Käiakse matkamas, viibitakse looduses. 

• Ollakse teadlikud puu – ja 

köögiviljade kasulikkusest. 

•  

Info ja teavitamine: 

• Kaasata vanemaid Rohelise Kooli 

töögruppi ja tegemistesse. 

• Konkreetsete teemade käsitlemisel 

koostada stendid, nii lastaia siseruumidesse, 

kui õue, kus ka kogukonna inimesed saavad 

näha/ teada, millega me tegeleme. 

 

Elurikkus, loodus ja õueala: 

• Soetada uusi vahendeid õppe – ja 

aiategevuste läbiviimiseks. 

• Kaasata lapsi peenarde rajamisse ja 

taimede kasvatamisprotsessi 

• Soetada korralikud lindude 

toidumajad või koostöös lastevanematega 

need meisterdada. 

• Tarbeaia rajamine rohkem 

süstematiseerida. Jagada rühmade vahel ära, 

kes mida kasvatama hakkab. Määrata 

inimene, kes vastutab peenarde hoolduse 

eest, kui lasteaed on suvepuhkusel 

• Jätta hoovi ala, kus muru ei niideta. 

• Koostada toa – ja õuetaimede 

kataloog/ infolehed, mida saab õppetööd 

kasutada. 

• Koostöös lastevanematega uuendada 

sportimiseks vajalike vahendeid 

(seiklusrada, korvpalli rõngas). 

• Tulevikus kaotada üks kunstmuru 

väljak, teha selle asemel korralik muruplats 

 

Globaalne kodakondsus: 

• Jätkata rühmades Kiusamisest vaba 

metoodikaga 

• Tutvustada lastele teisest kultuurist 

laste maade kombeid, toite, muusikat jne. 

• Pöörata tähelepanu/ jälgida personali 

heaolu/ meeleolu töökeskkonnas olles (eriti 

praegusel COVID ajal). 

 

Tervis, toit ja heaolu: 

• Koostöös vanematega korraldada 

väljasõite loodusesse, sportlikke üritusi. 

• Jätkata vitamiiniampsude pakkumist. 
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• Suurt tähelepanu pööratakse 

vaimsele ja füüsilisele turvalisele 

keskkonnale. 

• Ollakse tervisteadlikud, järgitakse 

hügieenireegleid. 

 

Vesi, meri ja rannik: 

• Veeohutusest on kõik vastanud 

teadlikud. 

• Vett tarbitakse säästlikult. 

• Veekogude ääres käies räägitakse 

veeohutusest, vee puhtana hoidmisest, miks 

ei tohi prügi vette visata, miks ei tohi 

veelinde toita jne. 

 

Prügi ja jäätmed: 

• Sorteeritakse prügi, teatakse selle 

vajalikkusest. 

• Toimub taaskasutus. 

• Õppetegevustes kasutatakse 

jäätmaterjale. 

• Korraldada lastele kokandustunde, 

kus nad saavad ise endale salatit hakkida, 

suupisteid teha. 

• Personali heaolu nimel korraldada 

ühisüritusi looduses, sportlikke tegevusi või 

ühiseid kultuurireise. 

• Analüüsida praegust lasteaias olevat 

menüüd, vajadusel teha muudatusi. 

• Jätkata enesehügieeni reeglite 

järgimist ja nendest kinni pidamist. 

 

Meri ja rannik: 

• Korraldada väljasõite mere äärde. 

• Märgata tilkuvaid kraane ja WC 

loputuskaste, võimalusel uuendada 

• Pakkuda toidu kõrvale kraanivett. 

 

Prügi ja jäätmed: 

• Märgistada rühmades prügikastid 

õigete märkidega (üldprügi, paber, 

biojäätmed) 

• Soetada lasteaia hoovi korralik 

komposter (projektitaotlus) 

• Lisada lasteaia hoovi väikseid 

prügikaste, kuhu on mugavam prügi visata. 

 

Energia, kliimasoojenemine, transport: 

• Koos lastevanematega korraldada 

jalgrattapäevi, matku. 

• Jätkata energiasäästmist (kustutada 

ruumist lahkudes tuled, lülitada välja 

elektriseadmed). 

• Analüüsida lasteaia menüüd, et 

lastele jätkuvalt maitseksid lasteaia toidud. 

• Tulevikus tegeleda rühmade 

ventilatsiooni probleemiga. 

• Jätkata liiklusohutuse teemade 

tutvustamist. 

 


