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Laste küsitluse kokkuvõte   
5-7 aastased lapsed, küsitluses osales 68 last 
Roheline kool 2021/2022 õa 

 
1. Kas loodust peab hoidma? Kuidas? 

 

 

 

 

 

 

 Prügi tuleb ära koristada 
 Ei visata prügi maha 
 Ei viska kilekotte maha  
 Ei kasuta kilekotte 
 Loomi ei tohi tappa 
 Hästi tuleb hoida siis saabki hoida 
 Lahke peab olema 
 Koera kaka tuleb ära koristada näiteks 
 Karjuda ei tohi metsas 
 Linde tuleb hoida 
 Ei tee loomadele haiget 
 Peab kaitsma loodust 
 Et kõik oleks korras 
 Hoolid ja ei tapa loodust ära 
 Ei kisu midagi loodusest 
 Et puid maha ei saeta 
 Lehti tuleb riisuda 
 Kasta vihmaveega ja korjata prügi 

 
Kõige rohkem vastasid lapsed, et prügi tuleb ära koristada, prahti ei tohi maha visata ja ei ole hea kasutada 
kilekotte. 
 
 

2. Kas sa tead mis on Roheline kool? 
 

 
 

 Rohelist värvi kool  
 Kool mis on väga roheline 

Jah84
% 

Ei 
16% 
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 Meil on rohelise kooli programm 
 Arvan, et ülikool 
 Maja 
 Õpime looduses ja see on programm 
 Ilus maja 
 Näiteks meie lasteaed on 
 Seal oleks loodus 
 Nagu korter 
 Muru värvi kool 
 See on lasteaias 
 See on õppekäigud 
 See on üks looduse kool 
 Tavaline kool 
 See võiks olla rohelise muruga kool 
 Ilus kool 
 Selles koolis õpitakse looduse asju 

 
Kõige enam arvasid lapsed, et Roheline kool on Rohelist värvi maja või koolimaja 
 
3.Nimeta kolm looma, lindu või putukat, kes elavad või keda oled näinud lasteaia õuealal? 
 
Lapsed nimetasid enim putukaid: lepatriinud, sääsed, kärbsed, sipelgad, ämblikud, liblikad, koiliblikas, 
herilased, parmud, kiil, haisuputukas ja jaanimardikaid on täitsa palju. 
Lindudest nimetasid lapsed: vares, rasvatihane, suitsupääsuke, leevike ja kuldnokk. 
Loomadest on enim nähtud lasteaia õuel kassi ja veidi vähem märkisid lapsed, et kaks oravat jooksevad lasteaia 
hoovis ringi. 
 
 

4. Missuguseid juur- ja köögivilju oled oma rühmaga peenramaal või rühmas kasvatanud? 
 
Lapsed nimetasid enim: porgand, kurk, tomat, kartul, sibul, hernes, peet, tippsibul, maasikad, marjad, apelsin 
 
5.Kas Sulle meeldib õues õppida, midagi uut teada saada? 
 

 
 
 
6.Mida sa lasteaias oled õues õppinud? 
 

 Uusi taimi 
 Loodust tuleb kaitsta 
 Käbide korjamist 
 Järve ei tohi prügi visata 
 Näiteks öökulli 
 Et vee lähedale ei või üksinda minna 
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 Puid, näiteks mände ja kuuski 
 Metsas oleme kitse näinud ja siis õppinud 
 Loomi 
 Puu lehti 
 Rabas käisime ja  õppisime taimi 
 Lambaid saime katsuda talus 
 Valgesoo rabas õppisime palju. Loodusmuuseumis õppisime usse 
 Et jänesekapsas on söödav  
 Kuidas saab putukaid aidata kui nad on hädas 

 
 Laulmist 
 Igasuguseid asju 
 Harjutusi 
 Liiklust, liiklusmärke 
 Jooksmist hüppamist hüppenööriga 
 Jalutamist 
 Käitumist 
 Kiikumist 
 Libahundimäng, see on nagu kulli mäng 
 Erinevaid mänge kus saab joosta 
 Kelguga sõitmist 
 Pallikulli 
 Jalutamas Kõrvekülas 
 Tähti näiteks E L S 
 Siis kui nagu sõjaväelased olid siin siis olid igasugused takistused 
 Numbreid õppisime 

 
7.Kas lasteaias käiakse iga ilmaga õues? 
 

 
 
Lapsed nimetasid põhjuseks miks õue ei minda, suurt vihma ja vahel ka äikest. 

 
8. Kas sulle meeldib lasteaias õues olla? Miks? 
 

 
 

 Saab mängida 
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 Kelgutada saab  
 Saab joosta 
 Õues saab uusi loomi avastada 
 Ilusad ilmad on head ja saab mängida  
 Saab sõbraga mängida 
 Sõpru näen 
 Põnev on  
 Tore on 
 Lõbus on saab mängida 
 Eriti suvel meeldib 
 Liumägi meeldib 
 Kelgutada saab ja suvel liivaga mängida 
 Seal on värske õhk ja käisime prügi korjamas 
 Sest lumi on 
 Õues saan kõike teha 
 Saab lumeingleid teha ja kelgutada 
 Kulli saab mängida 
 Lõbus on ja nalja saab 

 
Enim tõid lapsed välja, et õues saab palju  mängida, joosta, saadakse kokku sõpradega. 
 
9.Kas sa puhkepäevadel kodus käid õues mängimas ja jooksmas? 
 

 
 
Lastele meeldib kodus õues olles: kelgutada, ehitada lumekoobast, joosta, hüpata batuudil sõbraga koos 
mängida. Toodi välja ka, et puhkepäevadel küpsetatakse kõigepealt pannkooke  ja siis minnakse õue. 
 
Toas olles meeldib multikaid vaadata. 
10. Kas sulle meeldib lasteaias olla? 
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11.Kui sul on lasteaias mure, siis kes sind aitab? 
 

 Õpetajad  
 Sõbrad   
 Lahendame ise mured ära 
 Lahendame mure koos sõbraga ära 
 Koos teiste lastega 
 Ei ole muret olnud 

 
Enamus lapsi vastasid, et murega aitab neid rühma õpetaja. Paljud lapsed tõid välja ka sõbrad, kellega muret 
jagatakse. Koolieelikud nimetasid mitmeid kordi, et mure lahendatakse omavahel ise ära. 
 
12.Kas sa saad iga päev lasteaias nii palju joosta, ronida ja hüpata kui tahad? 
 

 
 
 
13. Kas sa sööd lasteaias tervisliku toitu? 
 

 
 
14.Mida sa saad ise teha, et olla terve? 
 

 Tervislikult toituda: mitte süüa kommi,  friikaid ja coca-colat, süüa palju porgandit ja teisi köögivilju, süüa 
putru, süüa pannkooki ja sinna peale panna tervislikku moosi   

 Käsi pesta 
 Soojalt peab riides olema 
 Sooja teed juua 
 Palju vett juua 
 Tervist hoida 
 Jalutada 
 Hapniku peab olema 
 Rohte süüa ja kodus istuda 
 Ei tohi mängida selle lapsega kui keegi on haige 
 Palju õues olla  
 Ei tohi külma saada õues 
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 Ei tohi vihastada, nutta 
 Teha sporti 
 Käia lasteaias 
 Magada korralikult  
 Söön vitamiine 
 Et koroonat ei ole, pesen käsi 

 
15.Kas sa tead miks peab käsi pesema? 
 

 Et pisikud ei tuleks 
 Peale vetsu alati, et bakterid ei tuleks ja peale kassi paitamist ka tuleb käsi pesta 
 Muid võid haigeks jääda 
 Muidu määrid asju 
 Et viirust ei levitaks 
 Muidu võivad ussid tulla 
 Muidu hakkab kõht koledasti valutama kui käsi ei pese 
 Et pisikud ei läheks toidu peale 
 Sest väga rõvedad mustused võivad muidu jääda käte külge 
 Sest muidu pisik võtab naksti sind kinni 
 Kui sööd midagi rasvast siis on käed rasvased ja tuleb ära pesta ja pisikud lähevad pestes ära 
 Et halvad bakterid kätelt ära saada 
 Siis ei ole batsillid käte peal 

 
16.Kas teie rühmas on lapsi, kes räägivad ka teises keeles? 
 

 
 
Enamus lapsi oskasid nimetada mis keelt nende rühmakaaslane räägib.  
Veel kommenteeriti: 
Me oskame kolme poisiga veel teisi keeli, näiteks inglise keelt. 
Üks poiss räägib läti keelt ja veel igasuguseid keeli, tal vend oskab. 
Meie rühma kaks last oskavad vene keelt ja üks poiss räägib inglise keelt. 
 
17.Kuidas sa tuled lasteaeda? 
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18.Kas sa tead mis on kompost? 
 

 
 
 

 Toidujäägid visatakse sinna 
 Riisutud puulehed pannakse sinna 
 Suvel niidetakse muru ja see läheb komposti 
 Sinna pannakse vanad lilled ja õunad 
 Mädanenud õunad 
 Kui toit läheb hallitama, siis pannakse korvi ja siis kui korv on täis, viiakse komposti 

Enamus lastest tõid välja, et komposti visatakse toidujäägid, muru, puulehed. 
 
19.Kas sinu kodus sorteeritakse prügi? 
 

 
 
 
20.Kas teie rühmas sorteeritakse prügi? 
 

Jalgsi 
7% 

Rattaga 
2% 

Autoga 
87% 

Bussiga 
2% 

Kelguga 
2% 
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21.Kuhu prügi läheb ja mis saab prügist edasi? 

 Prügikasti, prügiautosse, prügimäele 
Prügimäele ja sealt edasi järgnevad variandid: 

 põletatakse ära  
 purustajasse 
 tehakse uued pakendid 
 tehakse uuteks asjadeks 
 siis tehaksegi kuubikud 
 tehakse prügist kuubikud ja siis põletatakse ära 
 siis tehasesse 
 ja siis tehakse prügist uusi asju 
 siis saab uusi asju sellest teha, see purustatakse 
 sealt taaskasutusse 
 siis sorteeritakse taaskasutusse 
 sorteeritakse ja näiteks metall saab uueks asjaks 
 ja edasi saab muld 
 siis tehakse prügist toidupakid uuesti, näiteks 
 sealt ma ei teagi mis saab 

      Kõik lapsed teadsid väga hästi kuidas prügi ,,liigub“. 
 

22.Kas sa tead kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest? 
 

 
 

 Kaevust 
 Kraanist 
 Torudest 
 Kraanikausist 
 Tuleb maa-alt 
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 Torudest maa alt 
 Kaevust ja torru läheb 
 Merest 
 Tiigist 
 Tuleb kanalisatsiooni august ja läheb linna 
 Maa alt tuleb vesi ja siis läheb teisest torust teisele poole 
 Tuleb maa-alt ja läheb torusse 
 Veetorusse ja läheb sellisesse veetorusse et mis läheb ühesse ja siis alla 
 Ujumisrannast 
 Maa alt tuleb ja ei tea kuhu läheb 
 Torudest ja läheb maa alla 
 Merest ja läheb merre 
 Pumbamajast ja läheb sinna mille nime ma ei tea  
 Merest tuleb ja läheb torru 
 Tuleb maa-alt torudesse ja siis läheb linna 
 Ookeanist ja läheb väljveetorusse 
 Tuleb järvest 
 Sellisest kanalisatsioonist ja allikast ja läheb uuest kanalisatsiooni 
 Vesi tuleb maa-alt ja läheb torudesse nagu näha 
 Veekogust tuleb aga kuhu läheb seda ei tea 
 Tuleb merest ja läheb torudesse ja siis veepuhastusjaama 

 
 
23.Kas veelinde tohib toita? 
 

 
 
 
Suur aitäh lastele kes osalesid küsitlusel! 
Küsitluse viis läbi ja kokkuvõtte koostas õppealajuhataja Kristiina Lemmats 

Jah 
27% 

Ei 
66% 

Ei 
tea 
7% 


