
Pärnu Kesklinna Lasteaed 

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2022 

1.Info, teavitamine ja kaasamine 

Kas kõik töötajad teavad, et osaleme 
Rohelise Kooli programmis? 

 

Kas majja sisenev külaline/lapsevanem 
saab infot, et oleme keskkonnasõbralik 
lasteaed? 

 

Kas lapsevanemad teavad, et meie 
üheks prioriteediks on 
keskkonnakasvatus, keskkonnasõbralik 
käitumine? 

 

Kas lasteaia kodulehel on info, et 
osaleme Rohelise Kooli programmis? 

 

Kas oled lasteaia keskkonnateemalisi 
tegemisi jaganud? Kuidas? Kellele? 

 

 

2.Elurikkus, loodus ja õueala 

Kas sulle meeldib õues õppetegevusi 
läbi viia? 

 

Kas tead, millised loomad, linnud ja 
putukad elavad lasteaia õuealal? 

 

Mida oled lasteaias teinud, et 

suurendada elurikkust õuealal? 

 

Mida saame veel teha , et suurendada 
elurikkust õuealal? 

 

Kas pead vajalikuks rajada lasteaeda 
köögivilja ja maitsetaimede 
kasvatamiseks kastid?   

 

Kas viid läbi Rohelise Kooli tegevusi 
õuesõppeklassis? 

 

Kas käid lastega õppekäikudel 
looduses?  

 

Kas lapsed tunnevad oma rühma puud?  

 

3. Tervis ja heaolu 

Kas lapsed saavad päeva jooksul 
piisavalt vett juua? 

 

Kas lastele meeldib lasteaias olla?  

Kas oled rahul lasteaia menüü 
mitmekesisusega? 

 

Kas lapsed söövad kõiki toite?   
Mida lapsed ei söö? 

 

Kas sulle meeldib lastega õues olla?  



Kas sinu arvates liiguvad lapsed 
piisavalt? 

 

Kas planeerid laste  tegevustesse 
liikumist? 

 

Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja 
teevad seda? 

 

Kas lasteaed arvestab lapse tervise 
erivajadustega? 

 

 

4.Energia, kliimamuutused, transport 

Kas lülitad elektriseadmed, tuled välja 
ruumist lahkudes? 

 

Kas rühmaruumi temperatuuri saab 
reguleerida? 

 

Kas keegi jälgib regulaarselt, kui palju 
energiat kulutatakse? 

 

Kas tuled tööle enamasti jala, 
ühistranspordiga või autoga? 

 

Kas lasteaia õuealal on jalgratta  
hoidjad? 

 

Kas jala või jalgrattaga lasteaeda 
tulemine on turvaline? 

 

Kas linnasisestele õppekäikudele 
minnes kasutad enamasti 
energiasäästvamaid transpordivõimalusi 
kasutades (ühistransport, jalgsi)? 
 

 

 

5.Globaalne kodakondsus. 

Kas oled tutvustanud lastele teiste 
maade muinasjutte, kombeid, tavasid? 

 

 Kas rõhutad igapäevatöös,et inimesed 
võivad olla erinevad? 

 

Kas oled loonud kiusamisvaba 
keskkonna? 

 

Kas Sinu rühmas on erinevast rahvusest 
lapsi? 

 

 

6.Vesi, meri ja rannik. 

Kas tutvustad lastele läbi õppekäikude 
ja õppetegevuste mere ja muude 
veekogudega seotud teemasid? 

 

 Kas oled rääkinud lastega 
veeohutusest? 

 



Kas ruhmas on tilkuvaid kraane või 
halvasti töötavaid loputuskaste? 

 

Kas kasutad tööl olles joogiveena 
kraanivett? 

 

Kas kasutad  koristamisel ja nõude 
pesemisel loodusäästlike 
puhastusvahendeid? 

 

Kas nõudepesumasin käivitatakse ainult 
siis, kui see on täis? 

 

 

7.Prügi ja jäätmed. 

Kas kasutad igapäevatöös 
taaskasutatavaid materjale? 

 

Kas selgitad lastele prügi sorteerimise 
vajalikkust? 

 

Kas kasutad paberit printimisel 
kahepoolselt? 

 

Kas laste joonistuspaberiks kasutad 
enamasti korduvkasutus paberit? 

 

Kas prügikaste on majas ja õuealal 
piisavalt?  

 

Kas kasutad digivahendeid, et vältida 
paberi raiskamist?  

 

Kas toidujäägid korjatakse eraldi kokku?  

 


