
AVATUD USTE PÄEVA TAGASISIDE  2019 

 

Osales 45 lapsevanemat, tagasiside lehele vastas 34 vanemat. 

Lapsevanema jaoks on oluline avatud uste päeva korraldamine 

Jah – vastasid kõik 34 lapsevanemat. 

Nähtust hindan kõige enam: 

1. Hindan enim, et avatud uste päev peegeldab enam-vähem reaalselt olukorda laste 

argipäevas. Sel päeval näen, kuidas oma last teatud olukordade jaoks ette valmistada. 

2. Meeskonnatöö. Vahva on lastega koos asju ja tegevusi teha ja vaadata, kuidas lapsed 

tegevustes hakkama saavad. 

3. Tore on näha, et lapsed saavad mängida arendavaid tegevusi. 

4. Hindan väga seda, kuidas kasvatajad suudavad kõigile lastele tähelepanu leida, 

arvestades, kui erinevad lapsed on. 

5. Hommikuring ja laulutund. Lapsed teevad ilusti kõike kaasa. Väga tublid ja kuulavad 

ilusti sõna. 

6. Seda, kui tore lastel on! Kõik on hoitud/õpetatud/kasvatatud/lõbustatud! 

7. Lastel on päev sisustatud huvitava tegevusega, muusikatund fantastiline, õpetajad 

super! 

8. Liikumis- ja laulutundi. 

9. Areng ja oskus. 

10. Teadmisi lapse oskuste kohta võrreldes teistega. 

11. Kasvatajate tublit tööd. Leides lastele ühiseid tegevusi terveks päevaks ja et lapsed 

kuulavad ja vaatavad mida kasvatajad teevad ja tulevad rõõmsalt tegemistega kaasa. 

12. Nägin kuidas, minu laps käitub ja mis probleemid tal on. 

13. Õpetajate ettevalmistust tunniks (päevaks). Erinevad loomad, keskused – väga hea 

töö! 

14. Kogemust ja võimalust laste tegevustest osa saamine. 

15. Laste oskust kaasa asju teha, oskavad liimida, tunnevad loomi. Kuuletuvad 

õpetajatele. 

16. Hindan, et tegevused ja vestlused on mitmekesised ja haaravad kõiki (ka mitte kõige 

aktiivsemaid). 

17. Õpetajate oskuslikust ja silmnähtavalt head koostööd. Jätkake samas vaimus! 

18. Õpetajate rõõmsameelset tuju ja oskust kaasata lapsi erinevatesse tegevustesse. Väga 

sõbralikku ja mõnusat õhkkonda. 

19. Et ma näen, kuidas minu laps käitub kollektiivis, kas ta on koostööaldis. Kas talle 

meeldib tegevus ja üldse lasteaias. Tore oli näha, et lapse silmad säravad. 

20. Nägin oma last rühmas tegutsemas ja toimetamas. Väga meeldis, et õpetajad olid 

lastega hästi sõbralikud ja tegutsemist oli hästi palju. 

21. Liikumustund, meisterdamine. 

22. Koostööd õpetajate ja laste vahel. 

23. Õpetajate pühendumist. Laste koostöövalmidust. 

24. Lastega tegeldakse, lapsed teevad kaasa, tähendab lastele meeldib. 



25. Võimalust näha, mida laps lasteaias teeb, kes on tema lasteaiakaaslane, olla osa tema 

lasteaia päevas. 

26. Võimalust näha, millega on lapse päev sisustatud, kuidas ta teiste laste ja õpetajatega 

suhtleb (kuigi see võib tavapäevast erineda lapsevanema kohaloleku tõttu). Kuivõrd 

muidu rühmaruumis olen viibinud, oli tore näha ka liikumis/muusikatundi. 

27. Antakse lapsevanemale võimalus näha, mida lapsed lasteaias teevad. 

28. Laste areng. 

29. Võimalust naha lapse päeva ja tegevusi. 

30. Personaalset ja nimelist lähenemist lapse suhtes. Nii muusika- kui ka rühmaõpetajad 

tegid seda oma tegevustes, see aitab lastel paremini kohaneda ja tekitab tunde, et 

kedagi ei jäeta kõrvale. 

31. Kuidas laps ja õpetaja suhtlevad-suhestuvad. Näha, kuidas laps käitub 

rühmakaaslastega, kuidas integreerub tegevustesse. 

32. Käisin vaatamas muusikatundi. Hindan rühma tublidust, hästi kaasa tehes. Lapsed 

väga tublid, ei olnud häiritud, et lapsevanemad tunnis olid. 

33. Lapse õppimine, laulmine. 

 

Mind üllatas: 

1. Mind ei üllatanud miski. Kõik oli tore. 

2. Kuidas lapsed kõigist mängudest osa võtavad. Keegi ei noruta kuskil nurgas väis 

võtavad kõigest osa. 

3. Lapsed saavad omavahel väga hästi läbi, jagavad mänguasju. 

4. Et õpetajad oskavad ka väikeseid kaasa tegutsema panna ja korda hoida. 

5. Aja sisutihedus 

6. Et lapsed suudavad vanemate juuresolekul teha asju kaasa. 

7. Kuidas ta hüppas kaerajaani ja sain ülevaate. 

8. Lapsed olid väga rahulikud, asjalikud. Laste teadmised loomadest ja nende julgus 

vastata.  

9. Täna oli lastega tegelenud töötajad rohkem kui tavalisel päeval. 

10. Kui hästi ja kaasahaaravalt kasvatajad lastega kõike toimetavad. 

    11.Laste aktiivne kaasategemine. Huvituvad tegemistest, mida koos teevad. 

12. Kõik tegevused, kõigiga. Tegevused olid huvitavad ja jõukohased. 

13. Laste kannatlikus ja osavõtlikus, et jutt on paeluv ja põnev. 

14. Lapsed on väga koostööaltid ja kuulavad ilusasti sõna. 

15. Et lapsed olid rühmas lihtsalt väga tublid. Minu laps toimetas ka vägausinalt teistega 

kaasa. Kuulas ilusti õpetajat. 

16. Laste aktiivsus, taibukus. Laulu- ja liikumistunnid olid väga huvitavad. 

17. Vähene osalus. 

18. Ei oska öelda. 

19. Kui vahva hommik lastel oli ning et mul oli kogu aeg suurest rõõmust nägu naerul. 

20. Kui palju tegevusi neil on. 

21. Et laps on lasteaias palju rahulikum ja ei tee väga asju kaasa. Kodus on just energiline 

ja teeb kõike kaasa. 



22. See, et päeva jooksul toimub nõnda palju erinevaid tegevusi tavapärase vaba aja 

(mängu aja) vahel. Omal ajal selliselt ei olnud. Harivad tegevused toimusid mõnel 

korral nädalas ning sellega asi piirdusid. 

23. Et lapsed on väga asjalikud ja toredad. 

24. Kui kuulekad on lapsed. 

25. Kuidas lapsed arenevad, nende oskus. 

26. Muusikategevustes õpiti uut laulu, mis meeldis ka lastele väga. Samamoodi laste 

osavõtt tunnis ja kaasategemine. Tunnis oli väga hea kord. 

 

Minu ettepanekud: 

1. Avatud uste päeva võiks korraldada tihedamini. Antud võimalusest oleks pidanud 

teatama ka e-kirja teel. 

2. On näha, et lastele meeldivad avatud uste päevad koos lastevanematega. Selliseid 

päevi võiks olla rohkem. 

3. Tunnustada rohkem õpetajaid!!! 

4. Võib olla, et lapsed midagi kõik koos esitaksid, teeksid läbi mängu. Kõik oli väga tore 

ja vahva! 

5. Jätkake samas vaimus. 

6. Võiks korrata. 

7. Jätke samas vaimus! Teete suurepärast tööd! 

8. Õpetajad võiksid, teada anda, millest puudust tunnevad (võib-olla paljudel seisavad 

asjad kodus nt. puzzled, kirjavahendid). 

9. Mulle meeldib, et selliseid päevi tehakse ja õpetajad on mõnusalt lõbusad ja head. 

Võiksete puuduvaid asju või katki läinud asju küsida, uurida ehk kellelgi on üleliigsed. 

Asjad võiksid ringluses olla. 

10. Rohkem pildilist tagasisidet. 

11. Avatud uste päev võiks alata kohe laste lasteaeda tuues, oleks natuke mugavam ning 

lapsel oleks samuti vähem segadust, et miks emme nii ruttu juba tuli jne. 

12. Jõudu edaspidiseks! Aitäh! 

13. Rohkem vanematega üritusi. 

14. Rohkem lapsevanemaid võiks osa võtta. 

15. Meil on tublid kasvatajad. Jätkake samas vaimus. 

16. Rohkem selliseid üritusi, kuhu on kaasatud vanemad. 

17. Ma ei tea, kas asi on minus või mitte, aga mulle meeldiks, kui selliseid 

hommikupoolikuid oleks rohkem, kui üks kord aastas. Saan küll tegevuste kohta infot 

nii stendilt kui õpetajatelt, aga oma silmaga näha on ikka hoopis teine tera (eriti. Et 

sõimerühma laps ei oska ise rääkida oma päevast). 

18. Ühisüritusi edaspidi korraldada. 

19. Edasi samas vaimus! 

20. Muusika- ja liikumistunnid võiksid edaspidi ka avatud uste päeval olla!  

21. Samalaadseid päevi korraldada tihemini, et lapsevanemad saaksid soovikorral osa 

võtta kõikidest ühistegevustest, mis lastega päeva jooksul tehakse. 

22. Avatud uste päevi võiks olla tihedamalt, nt. kord kvartalis. 

23. Ei olegi, kasvatajad teevad kõik. 

24. Sellised päevad on väga toredad, võiks toimida rohkem. 


