Rohelise kooli keskkonnauuring
Tallinna Kristiine Lasteaias- lapsed

1 Info, teavitamine ja kaasamine
Mida me saaksime teha, et paremini tutvustada Rohelise Kooli programmi?
Selgitus: küsida direktori käest, õppida loodust vaatama, õpetama teistele

2 Elurikkus, loodus ja õueala
Laste
arv-JAH

Laste arv
- EI

Õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi, putukahotelle?
On rajatud aed- ja köögiviljapeenrad, taimelava (kastid), et lapsed näeksid,
kuidas toidutaimed kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid?
Rühmal on oma peenar või toalill, mille eest hoolitseda?
Lapsed on õues õppinud ja loodust uurinud?
Panete lindude toidumajja toitu?
Lasteaia mänguväljakute ääres on tuulekaitseks hekid?
Õuealal on ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida?
Õuealal saab palju joosta ja mängida?
Lasteaia õuealal on joonistatud mänguväljakuid nt keks, rattarada jms?

Kuidas me saaksime rikastada lasteaia õueala mitmekesisust?
Jalgade ette vaadata, et taimedele mitte peale astuda. Loomade eest hoolitseda. Olla metsas
vaiksel. Olla õuealal vaikselt. Mesitaru võiks olla. Jänesed võiks olla.

3 Kliimamuutused
Laste arvJAH

Kasvatame ise maitsetaimi (rohelist sibulat, tilli jms)?
Oled annetanud oma riideid ja mänguasju raskustes lastele?
Lapsed saavad ise tõsta oma toitu oma vajaduse järgi?

Mida saaksime meie teha, et ära hoida kliimamuutusi?

Laste arv
- EI

Laulda hästi. Anda mänguasju rohkem ära.

4 Energia
Laste arvJAH

Laste arv
- EI

Tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole?
Valge päevaga on lambid kustutatud?
Rühmaruumis on parajalt soe?
Lülitad mänguasja patarei kohe välja, kui sa sellega enam ei mängi?

Kuidas saaksime meie säästa rohkem energiat?
Kui sul on lamp siis panen põlema ja kui ära lähen siis panen kustu. Ei pane lampi põlema kui
õues on valge. Kui lähen arvuti juurest ära, siis panen interneti kinni. Kui hambaid pesen siis
panen kraani kinni.

5 Globaalne kodakondsus
Laste arv- Laste
JAH
arv - EI

Kasutatakse õppetöös teiste maade muinasjutte?
Õppetöös tutvustatakseteiste maade muusikat?
Tutvustatakse teiste maade kombeid?
Tutvustatakse teiste maade toitu?
Tutvustatakse süsteemselt Eesti tähtpäevi, toitu, muinasjutte, muusikat,
kodukohta?
On loodud kiusamisvaba keskkond?
Rühmas käib lapsi, kes on sinuste erinevast rahvusest?
Jagad teistega om pere reisimuljeid?

Kuidas saaksime meie aidata maailma?
Et me ei tee haiget teistele. Võtame need mänguasjad, millega ei mängi ja anname teistele. Paneme
prügi prügikasti. Sorteeri prügi. Tuleb käituda reeglite järgi.

6 Tervis ja heaolu
Laste arv- Laste
JAH
arv - EI

Lapsed saavad päeva jooksul palju liikuda – kõndida, joosta, ronida ja hüpata?
Käid nädalavahetusel väljas jalutamas või mängimas?
Lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda?
Lastele meeldib lasteaias olla?
Lapsed söövad tihti salateid, puuvilja ja muud tervislikku?
Lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida?
Mängid tihti õues?
Lasteaia õuealal on piisavalt mängu ja tunimisvahendeid?
Toas toimuvate tegevuste ajal on liikumispausid?
Soovitatakse magusate jookide asemel vett juua?
Lapsed saavad piisavalt vett juua?
Kui sul on mure, siis kas saad sellest kellelegi lasteaias rääkida?
Kas sa käid mõnes trennis?

Mida saaksime teha, et olla tervem?
Ei karju. Pereme korralikult riidesse. Panen mütsi pähe. Ei hinga suu kaudu külma õhku. Panen
sääred peale et puugid ei tuleks. Võtan rohtu kui vaja. Võtad vitamiine.

7 Meri ja rannik
Laste
Laste
arv-JAH arv - EI

Käiakse õppekäikudel mere ääres ning seal viiakse läbi temaatilisi vaatlusi ja
mänge?
Lapsed teavad veelindude toitmise kahjulikkusest?
Lastele on õpetatud vee loomadest ja kuidas hoida veekogusid?

Kuidas saame hoida maailmamerd ja rannikut?
Näiteks ei raiska vett ja ei pane sinna midagi musta, nt seepi ei pane. Et ei kaka ja pissi merre.
Prügi on vaja merest koguda. Ei viska prügi merre. Ei astu vette kui see on joomiseks.

8 Prügi ja jäätmed
Laste
arv-JAH

Laste
arv - EI

Toidujäägid korjatakse eraldi kokku?
Paber ja papp sorteeritakse muust prügist eraldi?
Kogume pakendeid muust prügist eraldi?
Lastele selgitatakse, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist
saab?
Kas sa tead, kus asuvad prügikastid?
Lastega on arutatud, kuidas tekiks vähem prügi?
Lasteaias sees vedeleb maas prügi?
Lasteaia õuealal vedeleb maas prügi
Lapsed viskavad oma prügi prügikasti?
Ekskursioonidel ja laste sündmustel kasutatakse korduvkasutatavaid toidukarpe,pudeleid?
Meisterdamiseks kasutatakse jääke nt. wc paberirull, teraviljakarp, ajakirjad jne.
Õpetajad prindivad kahepoolsed töölehed?
Vabal ajal joonistavad lapsed mõlemale paberi poolele?
Lasteaias on olemas kompostikast, hunnik?

Mida peaksime tegema, et oleks vähem prügi?
Sööma kõik toidud ära. Et ei viska laiali, vaid paned ilusti prügikasti. Viskad alati prügikasti. Pead
sorteerima, et uut paberit saada. Et ei viska asju ära, nt teed paberirullist päkapiku. Ostad hästi
vähe, aga et ikkagi süüa saaks. WC torust saad lille meisterdada.

9 Transport
Laste arvJAH

Laste
arv - EI

Hommikul on lasteaia ees palju autosid?
Auto mootorid on seisatud, kui nad ootavad laspi?
Kasutate linnas liikumiseks sageli oma autot või ühistransporti?
Lapsed teavad, kuidas ohutult teed ületada?
Jalgsi ja jalgrattaga on ohutu lasteaeda tulla?

Mida saaksime teha, et lapsed tuleks rohkem jalgsi või rattaga lasteaeda?
Paluma, et laps läheks. Lähed ise ema-isa juurde ja räägid neile sellest.

10 Vesi

Laste
arv-JAH

Laste
arv - EI

Majas on tilkuvaid kraane või halvasti töötavaid loputuskaste?
Õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust?
Õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid?
Soojal ajal (kevad, suvi, sügis) kogutakse lasteaias kastmiseks vihmavett?
Lastele on selgitatud, et kraanivett on mõistlikum juua kui pudelivett?
Lapsed teavad, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest?
Kasutad wc potil kahesüsteemset nuppu (pool ja täis paak)?
Jood kõi veepudelisse pandud vee ära?

Mida saaksime teha, et säästa rohkem vett?
Tuleks vett vähem juua. Võtad kodust pudeliga kaasa nii palju vett kui sa ära jood. Et ei jäta vett
jooksma ja jood vee ära.

