
Keskkonnaülevaatus 2020 sügis 

  

  

 
FEE/Eco-Schools  

Robeline Kool  

  

Keskkonnaülevaatuse küsimustik LAAGRI LASTEAED 

  

  

  

  

FEE soovitab ülevaatuse tegemisel kasutada seda vormi. Küsimused on kolme 

tüüpi, nende juures on märge, kas õpilased leiavad vastuse vaadeldes, vajavad 

vastuse leidmisel täiskasvanu abi, või peavad põhjalikumalt uurima.  

 

Eesmärgiks on, et keskkonnatöörühm saaks ülevaate kooli 

keskkonnateadlikkusest ja keskkonnamõjust ning et ülevaatus inspireeriks 

vajalikke muudatusi tegama. Olukorda peab vaatlema igal aastal ning tulemuste 

alusel kavandama tegevuskavva vajalikud tegevused.   

 

Ülevaatus tehakse igal aastal, sest 12 kuuga võib mõndagi muutuda.  

  

Täitmise kuupäev SEPTEMBER, OKTOOBER 2020 

  

Läbiviijad RÜHMAÕPETAJAD 

  

  

  

  

  

  



 

LEEVIKESED   Prügi  

  

Siseruumides  

Kas lasteaia maja on prügist puhas?   JAH 

Kas prügikaste on piisavalt?  JAH 

Kas prügikastid on õigetes kohtades?   JAH 

Kas prügikaste tühjendatakse piisava sagedusega?  JAH  

 

Õueala  

Kas õu on prügist puhas?  JAH 

Kas õues on piisavalt prügikaste?  JAH 

Kas prügikastid on õigetes kohtades?  JAH  

Kas prügikastid on kasutamiseks mugavad ja õige ehitusega (tuul ega 

linnud ei saa prügi laiali pillutada, mitte liiga väikesed ega liiga 

suured)?   

JAH  

Kui leidsite prügi, siis kas see on pärit lastelt või väljastpoolt õueala?   LASTELT  

 

Väljaspool lasteaeda  

Kas lasteaia ümbruskond väljaspool oma territooriumi on tavaliselt 

puhas?  

JAH  

Kas ümbruskonnas on piisavalt prügikaste?  JAH 

Kas lasteaed teeb midagi, et aidata kogukonnal ümbrust puhtana hoida?  
 

 

Üldine  

Kas lasteaial on prügi suhtes olemas selged põhimõtted?   JAH 

Kas kõik lasteai lapsed teavad, milliseid probleeme põhjustab prügi 

keskkonnale ja elusloodusele?   

JAH 

Kas peate arvestust, millist, kus, millal ja kui palju olete prügi leidnud?   EI 

Kommentaarid/Vajalikud tegevused tegevuskavasse  

  

  

  

  



 LEEVIKESED  Jäätmetekke vähendamine  

 Säästmine  

Kas lasteaed kasutab e-kirju paberkirjade asemel?   JAH 

Kas õpetajad teevad kahepoolseid koopiaid?  JAH 

Kas lapsed katavad joonistamise käigus paberi pinna üleni või võtavad 

kergekäeliselt uue paberi?  

EI 

 

Taaskasutus  

Kas alati kasutatakse ära paberi mõlemad küljed, enne kui see vanapaberi 

kasti pannakse?  

EI 

Kas üle jäänud paberist tehakse märkmepabereid või märkmikke?   EI 

Kas tualettpaber ja paberkäterätid on ümbertöödeldud paberist?   JAH 

Kas lasteaeda ostetakse ümbertöödeldud koopiapaberit?   
 

Kas te taaskasutate mingeid pakendeid rühmaruumis?   JAH 

Kas korraldate laatasid vanade esemete vahetamiseks või müügiks?   EI 

 

Ümbertöötlemine  

Tõmmake ring ümber, milliseid materjale/esemeid järgnevast te kogute 

ümbertöötlemiseks?   

 Paber             Plastik             Metallpurgid              Papp              Riided  

 Patareid            Elektroonika              Klaas             

Kas te kompostite orgaanilisi jäätmeid?  JAH 

Kas toitlustajad koguvad jäätmeid liigiti?  JAH 

Kas lasteaia juures on piisavalt sorteerimist võimaldavaid prügikaste?  JAH 

Kas on loodud võimalusi prügi sorteerimiseks?  JAH 

 

Teave  

Kas igaüks lasteaias teab, miks te üritate jäätmeteket vähendada?   EI 

Kas kõik lasteaias teavad, mis saab asjadest/materjalidest, mis 

töödeldakse ümber?   

EI  

 Kommentaarid/Vajalikud tegevused tegevuskavasse  

  

  

  



 TIHASED   Energia  

 Küte  

Kas aknad ja uksed on tihedad, tuuletõmbus puudub?  JAH 

Kas akende ees on rulood?  JAH  

Kas igas rühmaruumis saab temperatuuri reguleerida?  JAH 

Kas igas rühmaruumis on termomeeter?  JAH 

Kas kuum vesi on paraja soojusega, mitte liiga kuum?  JAH/EI 

 

Elekter  

Kas tühjades ruumides on valgustus alati välja lülitatud?  EI 

Kas lambid ja lambikuplid on puhtad?  JAH  

Kas aknad on puhtad?  JAH 

Kas elektroonilised seadmed on välja lülitatud kui neid ei kasutata?  JAH 

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

  

 Osa lapsi ütles, et vesi on kuum, teiste arvates ei ole. 

Alati ei ole tuli kustus tühjas ruumis. Kui kõik magavad, siis kustutatakse tuled. 

Lapsed said teada, et põrandaküte on rühmas ja kus on need nupud (termostaat) 

ja kuidas saab reguleerida.  

Mõiste “ruloo” mõnele lapsele uus. 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 LEHELINNUD        Vesi  

  

Kas tualettpotid on kahesüsteemsed?  JAH 

Kui teil on anduriga kraanid, siis kas neist tuleb õige kogus vett piisava 

aja jooksul?  

JAH 

Kas kogute lillede kastmiseks vihmavett?  EI 

Kas janu kustutamiseks täidad joogiklaasi ääreni või ainult pool? Kumb 

on õigem?  

POOL 

Kas kõik mõistavad, miks on magevee säästmine vajalik? (Mõtle ka 

energiale, mis on vajalik vee puhastamiseks)  

JAH/EI 

Kas tead mis nime kannab lasteaia lähedal asuv veekogu?   JAH/EI 

Kas tead kes kasutavad seda veekogu oma elukeskkonnaks?   JAH/EI 

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

 *Uurisime ja saime teada, et meie tualetipotid on kahesüsteemsed. Selgitasime 

milleks see oluline on. 

*Lillede kastmiseks teeme ettepaneku- vihmavett koguma hakata! Selleks võiks 

olla üks nõu mudaköögi juures. 

*Teatakse osaliselt, et maakeral on puhast vett vähe ja vett tuleb säästa. 

Joogiks täidetakse tass pooleldi täis. Ka kraanist saab vett lasta vähem, kui see 

mitte lõpuni lükata (keerata). 

*Üllatus! Lastel ei olnud meeles Pääsküla jõe nimetus! Veekogude-vee kodude 

teemat käsitleme pikemalt kevadel- räägime ka elukeskkonnast vees, taimedest, 

kaladest, putukatest. 

  

  

  



 

 URVALINNUD Transport  

  

Teekond lasteaeda  

Kas enamik lapsi tuleb lasteaeda jala, jalgrattaga või 

ühistranspordiga?   

EI 

Kas lasteaia juures on jalgrattaparkla?  JAH  

Kas jala või rattaga lasteaeda tulek on turvaline?  JAH 

Kas autod pargivad lasteaia sissepääsust kaugemal?  JAH 

Kas lasteaia parkla on jalakäijatele turvaline paik?  JAH 

Lasteaeda teenindavad sõidukid  

Kas kasutate õppekäikudeks ühistransporti (millist)?)   JAH 

Kas teil on lasteaeda teenindavaid sõidukeid?  JAH/EI 

  

Laste ja töötajate protsent, kes ei tule lasteaeda autoga.    

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

  

 2020/2021 õppeaasta esimesel poolaastal ei kasuta meie lasteaia rühmad 

ühistransporti seoses Covid19 viirusega.  

  

  

  

  



 PÖIALPOISID  Õueala   

  

 Laste poolt kasutatav ala  

Kas asfaldile või muule pinnasele on joonistatud mänge?  

  

JAH 

Kas õuealal on mosaiike, joonistusi, skulptuure või muud kunsti?   JAH 

Kas õuealal on erinevaid pindu, mida saab katsuda ja erinevusi 

tunnetada?  

JAH 

Kas õuealal on rohkesti ronimisvahendeid, kus saab tasakaalu harjutada, 

turnida, ronida ja kiikuda?   

JAH 

Kas õuealal on vaikseid varjulisi kohti, kus istuda, kõneleda ja 

mõtiskleda?   

JAH 

Kas kasvatate kooli territooriumil aed- või puuvilju, marju?   EI 

Kas teil on õuesõppe klass/ala?  JAH 

Kas teil on olnud õuesõppe tunde lasteaia õues?   JAH 

Kas õues on sportimisala?  JAH 

Kas lasteaias on õuealal võimalusi liiklusmängudeks?  JAH 

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

 Infotahvlid õuealale lindude ja loomade kohta 

  



 LEPALINNUD  Elurikkus  

  

Kas lasteaia õues on puid?  JAH 

Kui jah, kas seal on mitmesuguseid puuliike?  JAH 

Kas lasteaias on hekke?  EI 

Kas äsja istutatud puid hooldatakse?  JAH 

Kas teie jõe ääres kasvab palju taimi?  JAH 

Kas teie kooliõu pakub elupaiku väikestele loomadele?  

Palun tõmmake ring ümber kui kooliõues on:  

Hunnik puupakke/jämedaid 

oksi            Kivihunnik              Putukahotell             

Lõhnavate õitega taimi – Liblikaid meelitavaid 

põõsaid              Niitmata alasid  

 

Kas kooliõu pakub lindudele elupaiku?  

Palun tõmmake ring ümber kui kooliõues on:  

Pesakaste                  Lindude toidumaju                 Lindude 

jooginõu                   

Marju või pähkleid kandvaid puid/põõsaid  

 

Kas olete uurinud oma õueala elurikkust?   EI 

  

Taime- ja loomaliikide arv viimasel loendamisel:    

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavas  

  

Vastasid 3 aastased. 

  

  



RÄHNID   Globaalne kodakondsus   

  

  

Kas kasutame õppetöös teiste made muinasjutte?   JAH 

Kas tutvustame õppetöös teiste maade muusikat? JAH/EI 

Kas teil on lasteaias erinevaid rahvuseid?  JAH 

Kas tutvustame teiste maade kombeid? JAH 

Kas tutvustame teiste maade toite läbi lasteaia menüü? EI 

Kas tutvustame süsteemselt Eesti tähtpäevi, toitu, muinasjutte, 

muusikat, kodukohta? 

JAH 

Kas rõhutame, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise 

eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu? 

JAH 

Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? JAH 

Kas lasteaia menüüs on vahel teiste maade toite?   JAH 

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

  

  



PÄÄSUKESED  Tervis ja heaolu  

 

Kas menüüs on alati salatit?  JAH 

Kas tasuta joogivesi on kogu päeva jooksul  saadaval?  JAH 

Kas õues saab iga ilmaga olla?  JAH´/EI 

Kas päevategevuste jooksul on võimalik piisavalt liikuda?   JAH 

Kas õppetegevusi saab iga ilmaga õues veeta?   JAH 

Kas lasteaias toimuvad liikumistunnis õues?  JAH/EI 

Kas vitamiinipausi puu- ja juurviljad on kohalikud tooted?  JAH/EI 

Kas õues õppimine on vajalik ja hea?  JAH 

Kas tead kuidas olla terve?  EI 

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

  

  

  

- Väikeste (3a) liikumistunnid ei toimunud sügisel õues, teistel küll. 

-Paduvihmaga me õues ei ole. 

-Lapsed ei tea, kust puu-ja juurviljad tulevad 

-terve saab olla värsket õhku hingates 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     KÄBILINNUD    Kliimamuutused  

  

  

Kas tead, mis on kliimamuutus?  EI 

Kas pead õigeks:   

Tulla lasteaeda jala, rattaga või ühistranspordiga   JAH 

Kasutada ümbertöödeldud materjalist tehtud paberit  JAH 

Säästa paberit (näiteks kasutada mõlemat külge)   

  

JAH 

Viia esemeid ümbertöötlusse   JAH 

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

Mis on ühistransport? 

Kui võtad järgmise paberi, siis see on raisakamine. Paber pannakse teise prügisse. 

  



 

 LEHELINNUD      Meri ja rannik   

   

  

Kas teie lasteaed on mere lähedal?  EI 

Kas teate millised kalad elavad meres?  JAH/EI 

Kas oskad kirjeldada kala välimust, keha osasid, liike.  EI 

Kas lasteaias jälgitakse, milliseid keemilisi aineid võib sattuda 

kanalisatsiooni?  

JAH/EI 

  

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

Uurisime puhastusvahendite pudeleid! Lastele jäi segases- mis on keemilised ja 

eluohtlikud ained ja kas neid on meie lasteaia puhastusvahendites. 

Jaanuaris: teema maailmaruum. Seal käsitleme teemat loodushoid ja elurikkus. 

Ookeanidest ja sinna sattuvavast võimalikust saastest. Keda ja kuidas see 

ohustab. 

Vajab veel selgitust- miks peab jälgima, et võimalikult vähe keemilisi aineid 

satuks kanalisatsiooni. 

Mõiste- VEEPUHSTUSJAAM. Mõni laps oli seda sõna kuulnud ja teadis millega 

seal tegeletakse.  

Kalad ja nende välimus, erinevad liigid. Tasub teema lisada tegevuskavasse.  



 SIIDISABAD     Toit  

  

  

  

Kas lasteaia köögis kasutatakse ainult kohalikku toorainet?  EI 

Kas tutvud igapäevaselt menüüga?  JAH 

Kas saate oma toitu ise taldrikule tõsta või kui ei, siis paluda väiksemaid 

portsjone?  

JAH 

Kas toidujäätmed lähevad orgaaniliste jäätmete prügikasti?    JAH 

Kas tead, mis saab nendest jäätmestest edasi?  JAH 

Kas sa saad lasteaiast piisavalt tervislikku toitu (lähtudes 

toidupüramiidist)?  

JAH  

  

  

Kommentaarid/Tegevused tegevuskavasse  

  

 

 

 


