
LAPSE RAHULOLU 2015-2016 ÕPPEAASTAL 

Küsitlus on läbi viidud ajavahemikul 04.02.-25.02.2016  direktori asetäitja  

poolt, kes küsitles kokku 18  lasteaia last, vanuses 5-6 aastat. Laste rahulolu 

on küsitletud suuliselt, kus küsimustele sai vastata sõnaliselt – madalam 

hinnang- ei (1), ei tea\nii ja naa (3) ja kõrgem hinnang- ja (5). Lastele esitati  

18 väidet, mis puudutavad lasteaia mängu- ja õpikeskkonda, suhteid, 

toitlustamist, puhkeaega, õppetegevusi ning koostööd huvigruppidega 

(esinemised, peod, huviring).  

Lapsed hindasid järgmisi aspekte: 

1. Hommikul ma tulen lasteaeda hea tujuga. 

2. Mulle meeldib lasteaias. 

3. Mulle meeldivad lasteaiaõpetajad. 

4. Mulle meeldivad õppetegevused rühmas. 

5. Mulle meeldivad muusikategevused. 

6. Mulle meeldivad liikumistegevused. 

8. Mulle meeldib pilli- ja mänguring. 

9. Mulle meeldivad lasteaia peod. 

11. Lasteaias mul on sõbrad, kellega ma mängin. 

12. Mulle meeldib lasteaias õues olla. 

13. Mulle meeldivad jalutuskäigud rühmaga. 

14. Mulle meeldib rühmaruum. 

15. Mulle meeldivad lasteaia mänguasjad. 

16. Ma täidan  rühmareeglid. 

17.Mulle maitseb lasteaia toit. 

18. Ma magan lasteaias lõunaund. 



5–6-AASTASTE LASTE RAHULOLU UURINGU TULEMUSED 

Tabel 1. 

 

 

Väide 
 

 

Põnnikesed 

5–6-aastased 

Mummukesed 

5–6-aastased 

2014-

2015 

õ-a. 

2015-

2016 

õ-a. 

2014- 

2015 

õ-a. 

2015-

2016 

õ-a. 

1. Hommikul ma tulen lasteaeda hea 

tujuga. 

5 5 5 4,0 

2. Mulle meeldib lasteaias? 4,1 4,7 4,8 4.0 

3. Mulle meeldivad lasteaiaõpetajad. 5 5 4,8 4,3 

4. Mulle meeldivad õppetegevused 

rühmas. 

5 4,4 4,8 4,6 

5. Mulle meeldivad 

muusikategevused. 

4,5 4,7 4,5 4,5 

6. Mulle meeldivad 

liikumistegevused. 

5 4,7 5 5 

7. Mulle meeldib pilli- ja mänguring. 5 5 5 4,8 

8. Mulle meeldivad lasteaia peod. 4,5 5 4,8 5 

9. Lasteaias mul on sõbrad, kellega 

ma mängin. 

5 5 5 5 

10. Mulle meeldib lasteaias õues olla. 4,5 4,7 4,8 5 

11. Mulle meeldivad jalutuskäigud 

rühmaga. 

5 5 4,5 4,1 

12. Mulle meeldib rühmaruum. 4,1 5 5 4,6 

13. Mulle meeldivad lasteaia 

mänguasjad. 

4,3 5 4,5 4,5 

14. Ma täidan rühmareegleid. 4,5 4,7 5 4,8 

15.Mulle maitseb lasteaia toit. 4,5 4,1 4,5 4,0 

16. Ma  magan lasteaias lõunaund. 5 5 3,5 4,6 
 

 



Tulemused näitavad, et mõlema rühma 5–6-aastastele  lastele meeldivad 

lasteaias toimuvad peod ja kõigil küsitletutest on lasteaias sõbrad kellega 

koos mängida. 

Põnnikeste rühma lapsed on kõik nõus, et nad tulevad lasteaeda hea tujuga, 

neile meeldivad oma rühmaõpetajad ning võrreldes eelmise aastaga käivad 

lapsed meelsamini lasteaias, antud keskmised 4,1 eelmisel- ja 4,7  käesoleval 

aastal. Lapsed osalevad  meelsasti pilli- ja mänguringis ja võrreldes eelmise 

aastaga meeldib rohkem kõigile lastele nende rühmaruum ja mänguasjad, 

millega lasteaias mängida. Langustrendi on näha väidete 4 ja 15 puhul, mis  

puudutavad õppetegevusi rühmas ja lasteaias pakutavat toitu. Kuid antud 

keskmised on  liiga kõrged, (4, 4 ja 4,1), et neid probleemiks nimetada.  

Mummukeste rühma kõigile 5–6-aastastele lastele meeldivad 

liikumistegevused ning  õues viibida ja mängida.  Ka ülejäänud rahuolu 

väidetega on lapsed rahul. Tähelepanu võiks pöörata väidetele 1. ,,Hommikul 

ma tulen lasteaeda hea tujuga“, 2. ,, Mulle meeldib lasteaias“, 15. ,,Mulle 

maitseb lasteaia toit“. Antud keskmised näitavad olulist langustrendi 

võrreldes eelmise aastaga, kuid on siiski liiga kõrged, et neid probleemiks 

nimetada.  

Hea on tõdeda, et võrreldes eelmise aastaga  on oluliselt  tõusnud   keskmine 

hinnang viimasele väitele  ,,Ma magan lasteaias lõunaund“ - antud 

keskmised 3,5 eelneval - ja 4,6 käesoleval aastal.   

 


