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Soovitatav nööri pikkus 1-1,5 meetrit.
Muinasjutt
1. Kaugel Aafrikas elas kord üks jamsikasvataja
(võib mõelda lastega koos talle nime), kellel oli
suur põld jamssi täis külvatud.

1.

2. Ühel ilusal päeval läks vanamees välja põllule
vaatama, kas ehk jamss on valmis
saagikoristuseks. Ta kaevas mõned jamsid, pani
need kotti ja sidus kotisuu tugevasti kinni. Nüüd
oli tal üks kotitäis jamssi.

2.

3. Vanamees nägi, et jamss on kenasti valmis ja ta
korjas veel ühe kotitäie jamssi kotti ning pani
kotisuu tugevasti kinni. Nii oli sel Aafrika
jamsikasvatajal juba kaks suurt kotti jamssi.

3.

4. Kuigi päev oli olnud pikk, palav ja väsitav,
otsustas jamsikasvataja tööd jätkata ja korjas
veel kotitäie jamssi, sidudes nööri tugevasti
ümber kotisuu kinni. Nüüd oli vanamehel
tervelt kolm kotti jamssi.
5. Vanamees istus kivile ja puhkas veidi. Ta nägi, et
põllule on jäänud vaid üks kotitäis jamssi
korjata, seega ta võttis nõuks kogu põllu saak
täna ära koristada. Ta korjas viimased jamsid
kotti ja sidus kotisuu tugevasti kinni. Nüüd oli
tal koguni 5 kotitäit jamssi korjatud, vanamees
oli uhke oma päevatöö üle.
6. Väsinud jamsikorjaja pani kõik jamsikotid maja
ette ritta, läks oma onni, heitis pikali ja jäi mõne
hetkega sügavasse unne (võib imiteerida
norskamist).
7. Kuid järsku keset ööd (muuda hääletooni)
kuulis vanamees mingit häält. Ta arvas kohe, et

4.

Nööri ja sõrmede asend
Lase nööril rippuda üle vasaku käe
selja, nööri ühenduskoht allpool.
Liiguta sõrmi õrnalt, et imiteerida
tuule käes liikuvaid jamsitaimi.
Vii parema käe nimetissõrm ees
rippuva nööri alt läbi ja tõmba
nöörist käe selja pealt vasaku käe
pöidla ja nimetissõrme vahelt
aasana alla. Keera tekkinud aasa
parema üks keerd päripäeva (See on
väga oluline koht, ilma selle õige
tegemiseta jutu puänt ei õnnestu) ja
pane aas üle vasaku käe
nimetissõrme. Tõmba peopessa
jäänud nöörist tugevasti kinni, säti
ka sõrmede taha jäänud nööri.
Vii parema käe nimetissõrm
peopessa jäänud nööri alt läbi ja
võta nöörist nüüd nimetissõrme ja
keskmise sõrme vahelt, too tekkinud
aasake ettepoole, keera päripäeva
üks keerd ja pane aas keskmisesse
sõrme, pinguta nii, et nöör on
tugevasti sõrmede ümber kinni.
Korda punkt 4, kuid järgmise
sõrmega.

5. Korda punkt 4, väikese sõrme ümber
aas. Nüüd on aasad kõigi nelja sõrme
ümber.

6. Lase pöial alla, nagu vanamees
magaks, nöör „tekina“ peal.

7.Lükka aas pöidlalt maha. Libista vasaku käe
pöidlaga teiste sõrmede ees peopesas.

äkki keegi soovib tema jamssi ära varastada. Ta
lükkas teki pealt ja läks esmalt maja ette
vaatama, kas jamss on alles. Ta loendas kotid
üle, kõik oli alles.
8. Vanamees mõtles minna ka vaatama maja taha, 8.Pane vasaku käe pöial teiste sõrmede taha
ehk on varas hoopis sinna peitunud.
käeseljale.
9. Samal ajal, kui jamsikasvataja maja taga oli, tuli 9.Tõmba eespool olevast nöörist, nöör
varas ja viis kogu saagi minema.
jookseb kenasti kõigi sõrmede ümbert ära.
NB! Kui õpilasel, kes Sinuga muinasjuttu kaasa tegi, trikk välja ei tulnud, siis on ka hea: tal jäi saak ju
alles! Siit jätka näiteks toiduturvalisuse teemal vestlust.

