
KESKKONNAÜLEVAATUS 2021-22 LAPSED  

(kokkuvõte rühmade vastustest – läheb keskkonna töörühma arutlusele) 

 Punane – vajab lahendamist; roheline – toimib, aga vajab järjepidevat reeglite või kokkulepete meeldetuletamist  

HINDAMISKRITEERIUM JAH 
x 

EI 
x 

SELGITUSED, KOMMENTAARID  LAHENDUSED, ETTEPANEKUD 

Kas prügikaste on piisavalt 
siseruumides/ õues? 
 
 

/ / Söögitoas ja rühmas on, aga õues 

pole.MHO, MTr, MKi, MM 

Õue prügikastid MHO, MTr, MKi, 

MKu, Mm 

Paberikast kaunistada ja rühma panna 

MHi 

Kas prügikastid on õigetes kohtades 
siseruumides/ õues? 
 
 

+Mhi / Ukse juures pole, kuhu liiva raputada Mho Välisukse juurde on vaja Mho, Mku 

Kas kõik lapsed teavad, milliseid 
probleeme põhjustab prügi 
keskkonnale ja elusloodusele? 

+Mhi -MM Loomad söövad sisse Mho, MHi 

Kõik lapsed ei tea, kes kohal ei käi Mtr 

Jah MKi 

Baktereid, haigusi Mku 

Kui autost välja lendab, toon ära… Mho 

Vähem kasutada asju MKu 

Visata praht prügikasti, loom viia arsti 

juurde MHi 

ON KÄSITLETUD JA ARUTLEME 

KA EDASPIDI 

Kas alati kasutate ära paberi 
mõlemad küljed, enne kui selle 
vanapaberi kasti panete? 
 

-Mki 

+MKu 

+MM 

-Mhi Joonistan ühele poole Mho 

Jah Mtr 

Viin koju, kustutan ära, joonistan uuesti 

Mho 

Hakkame seda meeles pidama ja 

väiksemat paberit kasutama Mhi 

Kas taaskasutate pakendeid rühmas?  
 
 

+Mki 

+Mku 

-MM 

-MHi 

Poemängus, meisterdustes Mtr TAASKASUTUST RAKENDADA KA  

ASENDUSPINNAL  

Kas valgustus töötab ainult ajal, mil 
see on vajalik? 
 
 

+Mki 

+MM 

+MHi 

 ?Mho 

 

Vaatame koos Mho 

Kas on võimalik koridori valgustust 

lühemaks reguleerida MTr, MKu 

(abiruumis peaks jälle režiim olema 

pikem MKu)  

Kas lapsed panevad kraani käte 
seebitamise ajaks ja pärast 
kasutamist täielikult kinni? 
 
 

+MKI 

+MHI 

 Vahel ununeb Mho, Mtr, vajab 

meeldetuletamist MKi, tuleb suunata MM 

Alati Mho 

Lapsed jälgivad teineteist, tuletavad 

meelde MKi 

Vaatame üle oma rühma kätepesu filmi 

Mhi  



KÄTEPESU MEELDE TULETADA! 

Kas rühmas on räägitud 
veeprobleemidest teistes maades?  
 
 

+MKi 

+MHi 

-Mm Aafrikas pole vet, meil kraavis pole Mho 

Ei ole MTR  

Vet tuleb säästa, et kaladel vesi otsa ei saa; 

suunamisel: joogivee puhus teistes maades 

MKU 

Kraan tuleb kinni panna Mho,  

Teemat käsitleda edaspidi põhjalikumalt 

MKu  

(AIARÜHMADES KÄSITLEDA!)  

Tuletame meelde Mhi 

Kas lasteaia parkla on jalakäijale 
turvaline paik? 
 
 
 

+Mki 

+MM 

-MHi Ei ole, auto sõitis kaarega teisele poole; kui 

jooksed, siis võib alla jääda. Mho 

Pole probleemi, kui rühmaga koos käime 

Mtr 

Koos täiskasvanuga liigeldes on turvaline 

MKu 

Kõnnid rahulikult, vaatad, kas autot ei 

tule Mho 

Liigun koos vanemaga MHi 

JÄRGIME REEGLEID!  

Kas õuealal on rohkesti 
ronimisvahendeid, kus saab 
tasakaalu harjutada, turnida, ronida 
ja kiikuda? 
 

+Mki 

+MHi 

-MM Väga palju ei ole Mho 

Ruumi hetkel vähe , tahaks murule MTr 

Kui piirded ära võtta, on asju piisavalt 

Mku 

Õueala on väike, kui kõik on õues, ei julge 

väiksed ronima minna Mm 

Ei tea, uusi asju juurde Mho 

Linnas on rohkem võimalusi, same ka 

sinna minna MHi 

ÕUEALA PROBLEEM! 

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

-Mki -Mm 

-MHi 

Kiige peal, trepi all, klotsidest majas on 

Mho 

Pole Mtr 

Pinged, varjualus, trepialus, liumägiMku 

Peab juurde tegema Mho 

Mängumaja võiks olla MKu 

Ootame muru kasvamist MHI 

Kas saad oma toitu ise taldrikule 
tõsta või kui ei, siis paluda 
väiksemaid portsjone?  
 
 

+MM 

+MHI 

 Suured ise, väikseid aidatakse Mho 

Jah Mtr 

Vahel Mki 

Kuuma suppi ei tõsta Mku 

Salatit õpetaja soovitab maitsta MHi 

VÕIMALDAME TEADLIKULT!  

Kas lasteaia hoones/rühmas või 
õuealal on veel ebaturvalisi 
kohti/olukordi? 
 
 

? MKI -Mku 

-MHi 

Toas pole, õues aia taga on Mho 

Pole kogu õueala saanud kasutada Mtr; 

Lasteaia esimene sissekäik on pime, samuti 

maja teine pool (keldri auk)  

Et ei jookseks parklas ringi Mho 

Trepist lähen ettevaatlikult koos 

õpetajaga või vanemaga Mhi 

JÄRGIME REEGLEID!  

 

 

   


