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KOKKUVÕTE AVATUD USTE PÄEVAST 31.01.2017 

 

Kokku külastas rühmi 35 lapsevanemat. Rühmadesse jaotusid nad alljärgnevalt: 

 

 

Tagasiside küsimustiku täitsid 28 lapsevanemat 
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Kas ootused täitusid? 

Jah 26                                          enam-vähem 1                               ei 0 

üks ei vastanud 

Kommentaarid: 

 Sain rääkida liikumisõpetajaga 

 Nägin, kuidas suhtleb kaaslastega, õpetajatega. Täidab oma ülesandeid. 

 Nägin oma lapse tegevusi, suhtumist kasvatajatesse ja kaaslastesse 

 Sain kinnitust, et laps on erinev lasteaias käitumisel, kui kodus 

 Oli tore kogemus 

 Väga tore päev 

 Oli huvitav jälgida, kuidas lapsed käituvad. Palju tehakse kaasa, kas kuulavad teineteist. 

 Väga huvitav päev oli. Väga meeldis söega joonistamine. Proovime kodus ka kindlasti. 

 Õpetajad olid väga suure eltöö teinud, katsed olid väga põnevad. Lastel oli huvitav ja tore. 

 Oli tore uudistada rühma. Ruumid olid rõõmsad, hubased, palju laste töidja õpetajate 

poolt häid ideid. 

 Väga vahvad katsetused olid, lapsed tundusid ka väga asjast huvitatud olevat. 

 Sain näha kõike, mida soovisin. 

 

Kuidas hindad avatud uste päeva vajalikkust? 

27 vanemat hindas päeva ringitades rõõmsa näo. Üks vanem ringitas neutraalse näo. 

 

 Polnud oluline, mis osa päevast. Hea oli vaadata lapsi omavahel ja õpetajatega suhtlemas 
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MISSUGUNE OSA PÄEVAST HUVITAS KÕIGE 
ROHKEM?

Missugune osa päevast huvitas kõige rohkem?
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Mõtted ja ettepanekud avatud uste päeva korraldamiseks: 

 Peaks kordama 1+1+1 

 Võiks olla tihedamini 1+1 

 Siiani alati õnnestunud 

 Näha laulu/tantsu/võimlemisringi 

 Igati väärt ettevõtmine 

 Siukesed praktilised uuringud ja katsed on väga vahvad, isegi täiskasvanu jaoks 

 Võib teinekordki teha sellist üritust, oli väga õpetlik ja tore hommikupoolik. 

 Oli piisavalt tegevust 

 Arvan, et kõige parem ongi näha tavalist päeva, mitte lapsevanematele ette valmistatud 

päeva 

 Keeruline on end jagada mitme rühma vahel. Teeksin ettepaneku, et avatud uste päev 

võiks toimuda kahel päeval 

 Jätkake samamoodi/samas vaimus 

 Kurb oli vaadata neid lapsi, kelle vanem ei saanud osaleda 

 Aitäh, et sellist päeva korraldate ja olete vanematele avatud! 

 

 


