
Laste nõukogu  

Aeg: 22. – 23.03.2022 

Koht: Luunja lasteaed Midrimaa Pajula tee maja 

Osalejad:  Midritriinud  - Kennet Kalda,  Kerili Eller; Midrikutsud – Mia Vatter, Karl Andres Sats; Midrihiired – 

Minella Jääger, Markus Raime, Midrihobud – Fredy Reinhold, Marten Tellisaar, Kasti-Kati (õppejuht, Rohelise kooli 

koordinaator Lia Raat, keskkonna töögrupi juht Triin Lauk 

ARUTELU KÜSIMUSED: 

1. Mis sulle meeldis tänasel mängupäeval? 

MHi – tordimäng, Mölky mäng, kraanamäng, mõistatuste mäng 

MHo – kraanamäng, puutükiga numbrite mahaviskamise mäng; roheline auto; autodega mängida; ei teagi; 

MTr – kivikeks, trossimäng, sabamäng, ronida mäe peal, kriitidega joonistamine, hobude õpetajatega mängida, kõik 

mängud; 

MKu – kraanamäng, keksumäng, kõik mängud. Selliseid mängupäevi võiks veel olla! 

Miks? Just need mängud olid põnevad, ägedad, sai hüpata, mul oli emme seal; ma sain hakkama; ma sain hästi 

hakkama; Ursulal olid lahedad küsimused; sai klotse tõsta; sai joosta; sai visata; sain kiikuda;  

2. Mis sulle ei meeldinud? 

Mhi – poistele ei meeldinud keksumäng 

MHo – keks, autodega mängida, ei meeldinud mängida koos sõbraga; 

Mtr – keks, trossiga sõita, sest ma ei tahtnud/sest ma sain liiga vähe sõita, kraanamäng, puuga viskamismäng, 

sabamäng 

MKu – viskamise mäng; sellist asja ei ole, kõik meeldis:  

3. Mida sa tahaksid lasteaia õuel teha? 

Mhi – tarzani rada, batuuti, ronimisala koos allalaskmistoruga;  

MHO – liivakastis, mängida autodega, pallidega, joosta võidu, et seal oleksid elektrilised tööasjad (relakas), autod, 

rekad, traktor. Telefonis mängida.  

MTR – visata lund, lumesõda; basseinis ujuda; batuudil hüpata; jalgpalli mäng; pallimänge; politseimäng; 

jänkumäng; jalgrattaga sõita; suurte kastikatega sõita; kummikeksu; hüppenööriga hüpata; 

MKu – joonistada, labürindi mäng, karussell, köiekiik, traksidega batuut, lava;  

Veel - tahaks ronimiskohti, liivakasti, kiikesid, batuuti.  

4. Kus sulle meeldib mängida ja tegutseda… 

Toas? – II IIII– köögis süüa teha, meeldivad legod ja köögis; Õues ei meeldi, sest maja matid on räpased, laev on 

ka räpane; teised viskavad vett pähe ja löövad (Lahendused - Mia: Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle 

tehakse; Kerili – ütle, et mulle ei meeldi; Kenneth – räägi õpetajale); toas on rohkem mänge; õues pole nii lahedaid 

mänge kui toas; toas on rohkem teha; toas on legod, põnev; toas ei pea riidesse panema;   

ÕUES? – II – saab trossiga sõita, porilombis meeldib, piraadilaev 

5. Kui tulete rühmaga õue, kas tahaksid: 

 ise vabalt mängida? – I,  II, (tahan üksi mängida;  õpetaja on lähedal, toon endale ise asjad, küsin Merjelt; 

õpetaja lihtsalt valvab ja ma saan küsida, mängin koos sõpradega)  



koos õpetajaga tegutseda? – II, I- Laps ei saa ise kõike teha, mida ta tahab; koos õpetajaga on tore; saab koos 

mängida, õpetaja mängiks koos minuga;  

Mõlemat pidi, pole vahet – I, I 

6. Mida sulle koos õpetajaga teha meeldib? 

Lumesõda, lumekindlust ehitada, korvpalli mängida, töömänge, reksimänge, koogimängu; Merjega koos mängida 

II;  

7. Kas sa tahaksid, et õpetaja tuleb õue uue mänguga ja kutsub sind mängu? 

Jah –IIIIIII 

Ei – I (mängin sõpradega) 


