
Avatud uste päev 2023-01-18 – Kokkuvõte 

 

Avatud uste päeval osales 51 lapsevanemat, tagasiside lehe täitis 37. 
 

1. Kuidas hindad avatud uste päeva vajalikkust? 
37 vastanut (kõik tagasiside lehe täitjad) vastasid, et on vajalik! 
 

2. Nähtust hindan kõige enam: 
- Kuidas toimub laste päevatöö (reaalsed tegevused) ja laste ning õpetajate, 

meeskonna koostöö.   (5 vastajat) 
- Võimalust näha, mis rühmas igapäevaselt toimub. Saab infot. 
- Palju võimalusi lapse arenguks. Tegevusi, mis annavad lastele põnevaid teadmisi. 
- Kuidas lapsed saavad teha erinevaid asju ja koos kaaslastega mängida. 
- Hariduslikku kui ka käelist tegevust. Kannatlikkust käelistes tegevustes. 
- Hommikuring oli väga vahva. 
- Väga põnevad robootika mänguasjad! 
- Põnevaid tegevusi, mis arendavad laste liikumist ja osavust. 
- Lapsed on rõõmsad, sest neil on toredad tegevused – nii hommikuringis, liikumises 

kui muusikas.   (2 vastajat) 
- Õpetajate professionaalsust; ettevalmistust; head suhtlemist lastega.   (5 vastajat) 
- Õpetajate hoolikust. Tegevuste organiseeritust. Lastel on huvitav. 
- Õpetajatepoolne juhendamine.   (2 vastajat) 
- Korda, mida suutsid lapsed ja õpetajad hoida.  
- Meeldiv õhkkond rühmas, laste omavaheline hea läbisaamine.  

- Seda, kuidas olete üks suur pere ja lapsed õpivad uusi oskuseid. 
- Õpetajad on rõõmsad, lapsed naudivad tegevusi, mitte keegi ei ole tähelepanuta. 

Kõigil on lõbus. 
- Laste soovi näidata oma oskusi ja õpitut. 
- Kuidas lapsed tegid kõik kaasa laulu tunnis. 
- Sain jälgida, kuidas laps rühmas kaasa teeb ja käitub ja millised on igapäevased 

mängud, millega mängida eelistab.   (2 vastajat) 
- Tore on näha, kuidas laps toimetab ja teistega suhtleb; laste koostegemisele kaasa 

elamist.  
- Lapse rõõmu, et vanem sai osaleda rühma tegevustes.   (2 vastajat) 
- Rõõm oli näha, et kõik lapsed ilusasti tegevusi kaasa tegid ja ei lasknud end 

vanemate juuresolekust segada.   (5 vastajat) 
- Tore on, et vanematele anti ka võimalus osa saada rühma tegemistest.  
- Lapsele tähelepanu pööramiseks, teadlikkus ja südamerahu vanematele. 
- Kui vajalik lasteaed on. 

 
3. Mind üllatas: 

- Laste vastused, kui küsiti, mis tundega nad lasteaeda tulevad. 
- Laste organiseeritus ja koostöö. Et lapsed on nii tublid, läksid tegevustega kaasa, olid 

sõnakuulelikud.   (6 vastajat) 
- Kui koostööaltid lapsed olid, tublid ja asjalikud; ei lasknud end külalistest häirida.   (5 

vastajat) 
- Õpetajad olid palju vaeva näinud tegevuste välja mõtlemisel, tegevuste rohkus.   (3 

vastajat) 
- Et rühmas on huvitavaid mänguasju, mis muudavad õppimise põnevaks. 



- Hommikuringi sisukus.  
- Tööd on hästi jagatud gruppidesse. Iga õpetaja tegeleb erineva grupiga. 
- Laste liikumine ühest tegevusest teise oli sujuv, kõik said olla tegevuses. 
- Õpetajate leidlikkus teha vanast paberist arendavaid mänge. 
- Kui palju tegevusi saab teha paari tunniga. 
- Kui hästi lapsed endale tegevuse leiavad. 
- Muusika tund ja aastaaegade teadmine; kõik lapsed laulsid ja laulud olid peas. 
- Muusika tunnis magamine – Vaikuseminutid! 
- Laste iseseisvus. 
- Kui osavad on lapsed. 
- Kui loovad lapsed on. 
- Kui julged ja targad lapsed on ja kui kiiresti uut infot meelde jätavad. 
- Lapsed olid rõõmsad ja naeratavad. 
- Lastel on selgeks õpitud enda järel koristamine, kui õpetaja sellest märku annab. 
- Kui palju on lapsi rühmas. 
- Sõbralikkus, lapsed olid üksteisega abivalmid ja toetavad. 
- Näha kui palju on minu laps arenenud ja kui püüdlik ta oli. 

 
4. Ettepanekud: 

- Jätkake samamoodi nagu siiani.   (6 vastajat) 

- Väga meeldis, võib veel kutsuda (selliseid päevi võiks rohkem olla).   (8 vastajat) 

- Võiks natuke kauem kesta. Võiks koos midagi kokata. 

- Hommikuring võiks olla liikuvam > salmide juurde liigutused. 

- Soovin pikemat etteteatamise aega. 

 


