
maailmakool.ee

http://maailmakool.ee


Materjali koostajad
MTÜ Mondo ja Rannamõisa lasteaed

Eksperdid: Merike Niibek, Kersti Veskus
Metoodika ekspert: Kaire Kollom (TLÜ Haridusteaduste instituut)

Taustainfo tekstid: Madli Kumpas
Projektijuht: Mari Jõgiste
Lastejutud: Kersti Veskus

Illustratsioonid: Maari Soekov
Kujundus: Triinu Tulva

Toimetaja: Marilin Greim
Lastelaul: Allan Kasuk

Animatsioon: BOP! Stuudio

Juhendmaterjali fotod: erakogu ja MTÜ Mondo 
Creative Commons litsentsi alusel on kasutatud järgnevate autorite fotosid: 

Marco Verch, Katina Bentley, Southbank Centre. Need pärinevad Flickr.com leheküljelt.

Täname juhendmaterjali tagasiside eest Naba ja Veerise lasteaedade õpetajaid ning lapsi!

Autori varalised õigused kuuluvad MTÜ Mondole

Õppematerjali valmimist rahastati Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti 
„Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse 

kommunikatsiooni tõhustamine” raames.

Animatsioon on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni projektist Bridge 47. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo 
ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

Co-funded by
the European Union



Sisukord

AMANDA JA KULTUURILINE MITMEKESISUS 6

AMANDA JA HARIDUS    13

AMANDA JA INIMÕIGUSED   20

AMANDA JA VÕRDÕIGUSLIKKUS   26

AMANDA JA RÄNNE    31

AMANDA JA TERVIS    38

AMANDA JA TARBIMINE    45

AMANDA JA TOIT    52

AMANDA JA VESI    57

AMANDA, KESKKOND JA KLIIMAMUUTUSED 63



4

Hea õpetaja!

Hoiad käes juhendmaterjali „Amanda ja maailm”. See on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmaharidus-
like teemade käsitlemiseks lasteaedades. MTÜ Mondo on toetanud Eesti õpetajaid maailmahariduse edenda-
misel aastast 2008. Peame seda tööd oluliseks, kuna usume, et iga inimene saab anda oma panuse õiglasema 
maailma loomisesse. Selleks vajalike teadmiste jagamine on kõigi õpetajate töö lahutamatu osa. Meetodeid tar-
gasti valides ning õpisisu kohandades on üleilmsetest ja kohalikest katsumustest võimalik rääkida ka eelkoolieas 
lastega, andes neile seeläbi oskused oma elukeskkonna paremaks muutmiseks.

Maailmaharidus on elukestev õppeprotsess, mis aitab meil saada teadlikuks suuremate üleilmsete katsumuste 
põhjustest ning tagamaadest ja suhtuda empaatiatundega nendesse, keda niisugused probleemid kõige enam 
mõjutavad. Ainult teadmistest katsumuste lahendamisel paraku ei piisa. Meil on vaja kujundada õppijate hoia-
kuid ja väärtusi ning anda neile oskused aktiivseks maailmakodanikuks saamisel. Peame arendama julgust seista 
keskkonna ning inimeste heaolu eest. Maailmaharidus tugineb sellistele väärtustele nagu solidaarsus, kaasami-
ne ja koostöö. See toetab lapse kriitilist mõtlemist ning loob võimalused ebavõrdsusele, ebaõiglusele ja stereo-
tüüpidele vastu astumiseks.

Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast võib leida olulisi ühisosasid maailmahariduse eesmärkidega. 
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid toovad selgelt välja vajaduse toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset 
ja emotsionaalset arengut. Selle tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna 
mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtete seas on 
teiste hulgas olulisel kohal humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine, lapse arengut ja sotsialiseeru-
mist soodustava keskkonna loomine, eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripärade-
ga arvestamine. Maailmaharidus on oma loomult valdkondade ülene ning võimaldab arendada lastes teadmisi, 
kriitilist mõtlemist ja algatusvõimet käsikäes väärtuskasvatusega.

Materjali ülesehitusest

Juhendmaterjal on koostatud 5–7 aastastele lastele projektõppe põhiselt ning sisaldab kümmet maailmahari-
duse teemat, mis koos moodustavad ühtse, tervikliku projekti. Käsitletud teemad on järgmised: keskkond ja klii-
mamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne, inimõigused. 
Kõik kümme teemat on omavahel sisuliselt seotud, tutvustades lastele üleilmseid probleeme, kasvatades neis 
seeläbi vastutustundlikkust, mõistmist ja empaatiavõimet.

Projektõpe kui meetod annab õpetajale võimaluse käsitleda teemasid süvitsi. Sellesse õppeprotsessi on lõimi-
tud nii uued õpioskused, elulised küsimused kui ka ülesannete lahendamised. Projektõpe on õppijale paindlik, 
kuna see annab võimaluse lähtuda tema huvidest ja vajadustest. Selle protsessi käigus avastab õppija maailma 
vestluste ja arutelude kaudu. Juhendmaterjali projektõppe vorm on soovituslik, teemasid võib käsitleda ka va-
likuliselt. Kogu projekti kestus ei ole ajaliselt piiritletud ja seda on võimalik kohandada vastavalt õpetaja enda 
õppeplaanidele.

Materjali koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest.

1.	 Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga.
2.	 Õppematerjali sisu ja tegevuste lõimimisel on haaratud kõik seitse õpivaldkonda (mina ja keskkond, keel ja 

kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, liikumine, muusika) ja õpetamisel lähtutakse üldõpetusli-
kust põhimõttest.

3.	 Teemasid käsitledes lõimitakse erinevaid tegevusi: liikumis-, muusika-, kunstitegevusi, kuulamist, kõnelemist, 
lugemist, kirjutamist, uurimist, võrdlemist, arvutamist, draamaõpetust, robootikat.

4.	 Õppematerjali meetoditena on kasutatud õppemänge, loomingulisi tegevusi, MATIK-õppe ja uurimusliku 
õppe vorme.

5.	 Õppetegevused julgustavad kasutama mitmekülgseid õppekeskkondi, sealhulgas õuesõpet.
6.	 Õppematerjali on õpetajal võimalik kohandada ja vastavalt eesmärkidele ning vajadustele täiendada, lähtu-

des laste huvist ja vanusest. Loovalt tegutsedes ja valikuid tehes on võimalik materjali kasutada ka nooremas 
vanuserühmas.
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Iga teema läbimisel leiavad lapsed vastuse KESKSELE KÜSIMUSELE selle temaatika kohta, mis lähtub lapsest 
endast ja tema suhestumisest ümbritseva maailmaga.

Iga teema alguses on õpetaja jaoks lahti kirjutatud VÄÄRTUSED JA MAAILMAVAADE, kus selgitatakse, millistest 
probleemidest maailmas vastav teema ülevaate annab, mida lapsed teemaga töötades teada saavad ja kuidas 
mõjutab see nende maailmavaate kujunemist.

TÄHTPÄEVAD on iga teema juures välja toodud soovituslikud temaatilised päevad või nädalad, mida võib tä-
histada rühmapõhiselt või kogu lasteaiaga. Need annavad võimaluse teemat kinnistada ning õpitut rakendada.

TAUSTAINFO ÕPETAJALE annab teemast lühidalt ja kokkuvõtlikult ülevaate, puudutades sellega seotud täht-
samaid valupunkte maailmas. Taustainfo juures on välja toodud ka veebilingid lisamaterjalide juurde. Nende 
mugavaks avamiseks soovitame materjali järgmiselt lingilt PDF-formaadis alla laadida: 
maailmakool.ee/amanda-ja-maailm/.

Iga teema käsitlemine lastega algab SISSEJUHATAVATE TEGEVUSTEGA, milleks on Amanda ja Modo jutu ette-
lugemine, teemapõhise illustratsiooni vaatlemine ja vestlus selle põhjal. Lastejutu kangelane Amanda on väike 
kuueaastane tüdruk, kes elab oma ema ja isaga hubases väikelinnas. Amanda käib lasteaias, õpib viiulimängu ja 
mängib jalgpalli. Ta armastab väga loomi ja loodust. Amanda on julge, uudishimulik ja hooliv. Amandal on sõber 
Modo, kes on lendav ning rääkiv Ugandast pärit elevant. Eelkoolieas lastel on lugude peategelastega lihtne sa-
mastuda ning koos nendega maailmas seiklemist ja vastuste otsimist ette kujutada.

ARUTELU LASTEGA – selle kaudu saab õpetaja välja selgitada laste juba olemasolevad teadmised, innustada 
neid kaasa mõtlema ja tekitada huvi projekti teema vastu. Õpetaja saab arutelu jooksul koostada lastega mõtte-
kaardi, mis aitab tõsta esile teema põhiidee ja määratleda sellest lähtuvad olulised mõisted.

Juhendmaterjalis on kirjeldatud erinevaid ÕPPETEGEVUSI, mille abil lastele maailmahariduse teemasid tutvus-
tada. Tegevuste juures on õpetaja jaoks vastavalt vajadusele loetletud selle meetod, tegevuskäik, arutelu küsi-
mused ja kokkuvõte. Materjali süsteemseks kasutamiseks on iga tegevuse juures välja toodud õpivaldkond ja 
märksõnadena laste õpitulemused, mis on koostatud, võttes arvesse laste arengu eeldatavaid tulemusi alusha-
riduse riiklikus õppekavas.

ÜRITUS kirjeldab soovituslikku tegevust, mille abil teemat kokku võtta. Üritusele on võimalik kaasata üks rühm, 
kogu lasteaed, kogukond või lapsevanemad. 

Jaotises KAS TEAD? on välja toodud teemakohased põnevad või naljakad faktid. Neid võib kasutada kokkuvõtli-
ku plakati koostamiseks, teema näitlikustamiseks või arutelu elavdamiseks.

Juhendmaterjali komplekti juurde kuuluvad veel ka erivajadustega inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest 
mänguelevant Modo ja lastelaul „Amanda laul”. Kultuurilise mitmekesisuse teema juurde on loodud animatsioon 
„Amanda ja kõige tähtsam sõna”.

Kõigi nende maailmahariduse tegevuste kaudu aitame lastel mõista üleilmseid seoseid, leida enda kohta maail-
mas ning kasvada hoolivaks ja vastutustundlikuks maailmakodanikuks. Täname Sind, õpetaja, et asud koos meie 
ja Amandaga sellele põnevale teekonnale! Soovime Sulle innustavat maailma avastamist koos lastega!

https://maailmakool.ee/amanda-ja-maailm/
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TEEMA AMANDA JA KULTUURILINE MITMEKESISUS

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina mõista ja austada enda ning teiste rahvaste kultuure?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed omandavad uusi teadmisi teistest kultuuridest ja mõistavad paremini 
nende eripärasid. Projekti materjalidega töötades mõistavad lapsed, kuidas 
saavad ise oma suhtumise ja tegevusega kaasa aidata sellele, et maailmas 
erinevaid kultuure austataks ning hoitaks. Laieneb silmaring ja paraneb em-
paatiavõime.

TÄHTPÄEVAD 24. veebruar – Eesti Vabariigi sünnipäev
21. mai – kultuurilise mitmekesisuse päev
üks nädalavahetuse päev mai lõpus–juuni alguses – maailmapäev Eestis 

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Iga inimene on omamoodi – mõni on pikk, mõni lühike, mõnel on tumedad 
juuksed, mõnel heledad, mõnel on pruunid silmad ja mõnel sinised, mõnel 
tedretäpid, teisel põselohud. Meie välimused on erisugused ja niisamuti ka 
meie mõtted ja tunded – see, mis toimub meie peas ja südames. Mõni tun-
neb ühe hetke üle kurbust, teine rõõmu, ühele meenub kass, teisele mõni 
hea raamat, mõni eelistab üht värvi, teine teist. Neile suurematele ja väikse-
matele erisustele vaatamata on meil kõigil midagi ühist – oleme inimesed. 
Seesama inimeseks olemine annab meile võimaluse mõista meie erisusi ja 
ka sarnasusi, millest meie mitmekesisus ehk osalt alguse saabki.

Maailm on hulga erinevatest rahvustest erinevate inimeste kodu. Räägitakse 
eri keeltes, elatakse eri kombeid ja traditsioone järgides. Eri kultuuritaustaga 
inimestel on omad pühad, mida tähistatakse, rahvalaulud ja -tantsud, rah-
vustoidud, elamisviisid. Maailmas on palju kultuure ja tavasid ning maailma 
kultuurilist mitmekesisust peetakse rikkuseks. See annab võimaluse maail-
mas eri omaduste ja eeldustega inimestel enda tugevusi arendada, tagab 
erisuguste võimete ja väärtuste kasvulava ning on kogukondade, rahvaste 
ja riikide arengu tõukejõuks. Maailma kirevus peegeldab inimeseks olemise 
mitmekesisust, mis omakorda loob eeldused kestlikuks arenguks.

Üleilmastuvas maailmas toimub teabe kiire levimine ühest paigast teise, tihe 
kaubavahetus ning sage inimeste liikumine. Niisamuti nagu liiguvad inime-
sed, kaubad ja teave, liigub kultuur ning liiguvad selle kandjad. Kultuuri kon-
tekstis tähendab globaliseerumine kultuurikontaktide tihenemist ning seda, 
et kontaktid ei ole enam seotud kindla piirkonnaga, vaid kireva kultuurilise 
taustaga kombed ja aspektid või siis teave nende kohta on kättesaadavad 
üle kogu maailma.

Ühelt poolt ollakse tänapäeval mures, et kultuurid assimileeruvad ning 
kultuuriline mitmekesisus väheneb. Eestiski räägitakse palju eesti keele ja 
kultuuri säilimise olulisusest ning toetamisest nii maailmas kui ka meie kodu-
maal. Kultuuriministeeriumi missioon on töötada eesti rahvusliku identiteedi 
säilitamise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Oluline on
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sealjuures mõista, et oma kultuuri hoidmine ei tähenda Eestis teiste kultuu-
ride allasurumist või nende mittehoidmist. Kultuuriministeeriumi ülesanne 
on ka toetada Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurielu ning aidata säili-
tada nende kultuurilist omapära ja keelt. Eesti väärtustab tugevalt maailma 
kultuurilist mitmekesisust ja eri kultuuride olulist rolli ning panust sellesse.

Teiselt poolt võivad osalt just sellest mitmekesisusest tulenevalt tekkida 
maailmas inimeste-, rahvaste- ja riikidevahelised vastuolud, mida võib olla 
keeruline lahendada ning mis võivad eskaleeruda suuremateks konflikti-
deks. Konfliktide ja arusaamatuste vältimiseks soovib suurem osa maailma 
riikidest panustada rahumeelsesse koostöösse. Üks tuntumaid üleilmseid 
rahvusvahelisi rahumeelseid organisatsioone, mille tegutsemisala üks oluli-
ne valdkond on kultuur, on UNESCO.

UNESCO (Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon) 
on pärast II maailmasõda loodud ÜRO eriorganisatsioon, mis panustab 
maailmas rahu tagamisse ja inimarengusse hariduse, teaduse, kultuuri ning 
kommunikatsiooni abil. UNESCO põhikirja palju tsiteeritud preambul peegel-
dab organisatsiooni väärtusi: „Kuna sõjad saavad alguse inimeste mõtetest, 
tuleb ka rahu kaitsta inimmõistuse abil.” Muu hulgas lähtub UNESCO oma 
tegevuses veendumusest, et kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahe-
lise dialoogi austamine eri valdkondades on oluline rahu tagatis maailmas. 
UNESCOga on liitunud 193 riiki, Eesti võeti UNESCO liikmeks 14. oktoobril 
1991.

Üksikinimese ja oma kultuuri esindajana on oluline mõista, et ükski rahvus 
või kultuur ei ole teise suhtes ülimuslik. Maailm on meie jaoks ühine ning 
seetõttu peaksime olema üksteise vastu sõbralikud ja austavad ning ar-
vestama eri kommetega. Kindlasti aitab teiste rahvaste kommete ja tavade 
väärtuse mõistmisele kaasa oma maa kultuuri tundmine ja väärtustamine. 
Mõistes, miks oma kultuur on meile oluline, on lihtsam mõista ka seda, miks 
teisele on teise kultuur tähtis. Samuti panustab teiste kultuuride tundmine 
meie silmaringi ning aitab paremini elus ja globaliseeruvas maailmas hak-
kama saada. Lisaks võib olla huvitav ja põnev näha ja teada, kuidas mujal 
elatakse ning mis on nende eluviiside ja kommete tagamaad.
 
Näiteid kultuurist tulenevatest kommetest ja tavadest eri riikides saab tuua 
mitmesuguseid. Näiteks istutakse India kodudes mattidel, Afganistani nai-
sed kannavad burkasid, Itaalias ja USAs on kombeks külla minnes jalanõud 
jalga jätta, Keenias antakse külalistele lahkudes alati midagi kaasa, eSwa-
tinis ulatatakse asju parema käega, Jaapanis ei ole sobilik avalikus ruumis 
nina nuusata.

Rahvastel ja riikidel on omad kombed, mis nende endi jaoks on loomulikud, 
kuid teiste jaoks võivad olla harjumatud. Kõige enam aitabki uude kultuuri 
sattudes või teisest kultuuriruumist inimestega lävides ehk mõtlemine, et 
olenemata mõnest erisusest on suurem osa harjumusi ja kombeid eri kul-
tuuridel siiski sarnased ning mis kõige tähtsam: inimeseks olemise ühtsust 
ei võta meilt miski.

Tähelepanu! Kui teie rühmas või lasteaias on erineva kultuuritaustaga 
lapsi,	pidage	nende	perekondadega	enne	teema	käsitlemist	nõu.	Ühiselt	
saate kindlaks teha, et planeeritud tegevused on kõigi kultuuride suhtes 
lugupidavad	ning	võtavad	arvesse	kõigi	laste	kogemusi.
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Uuri lisaks
• „Avatud algus” käsiraamat ja õppevideod. Eesti Pagulasabi koduleht. 

www.pagulasabi.ee/avatudalgus 
• Kuidas kohaneda võõras kultuuris. Hille Pajupuu. 2001. 

www.eki.ee/kasutajad/hille.pajupuu/Z-files/Kuidas kohaneda võõras 
kultuuris.pdf

• Kultuuriline mitmekesisus. Maailmakooli veebileht. 
maailmakool.ee/kultuuriline-mitmekesisus/

• Kultuuriline mitmekesisus ja lõimumine. Kultuuriministeeriumi veebileht. 
www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus-ja-
loimumine

• Protecting our heritage and fostering creativity. UNESCO veebileht. 
en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja kultuurilise mitmekesisuse juttu, vaadake animatsiooni 
„Amanda ja kõige tähtsam sõna” ning uurige illustratsiooni. Animatsioon on 
vaadatav siin:  maailmakool.ee/toode/amanda-ja-koige-tahtsam-sona/

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Kuidas sina inimesi teretad ja nendega hüvasti jätad? Kust selline komme 

tuleb?
2.	 Missuguseid kultuurist tulenevaid kombeid ja traditsioone tead? Nimeta 

neid.
3.	 Missuguse maa inimeste ja nende eluviiside kohta tahaksid rohkem teada?

https://www.pagulasabi.ee/avatudalgus
http://www.eki.ee/kasutajad/hille.pajupuu/Z-files/Kuidas%20kohaneda%20v%C3%B5%C3%B5ras%20kultuuris.pdf
http://www.eki.ee/kasutajad/hille.pajupuu/Z-files/Kuidas%20kohaneda%20v%C3%B5%C3%B5ras%20kultuuris.pdf
https://maailmakool.ee/kultuuriline-mitmekesisus/
https://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine
https://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
https://maailmakool.ee/toode/amanda-ja-koige-tahtsam-sona/
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Kirjanduspala „LAPIMAA JA KAPIMAA” 
Heljo Mänd
Ajakirjast Täheke nr 6, 1967. (Avaldatud autori loal.)

Mina elan Lapimaal.
Lapimaa on lumine.

Mina elan Kapimaal.
Kapimaa on suvine.

Lapimaal on põdrakarjad,
kuremarju täis on sood.

Kapimaal on viinamarjad,
kasvab magus suhkruroog.

Värvirikkad virmalised
põhjataevas vehivad.

Tähed kirkasilmalised
lõunataevast ehivad.

Mul on soojad karvasaapad,
karusnahast kasukas.

Mul on ümmargused palged
heledad kui lapi kuu.

Mul on ainult hambad valged,
nahk on päris tumepruun.

Ära karda meie külma,
Lapimaale ootan sind.

Tule Kapimaale külla,
siis saad kohe näha mind.

Hülgepoegi patsutame,
suusatame Lapimaal.

Jaanalinnul ratsutame
kahekesi Kapimaal.

Arutelu
1.	 Mille poolest kaks maad teineteisest erinevad? Mille poolest erinevad 

nende maade elanikud?
2.	 Kuidas suhtusid lapsed luuletuses teineteisesse?
3.	 Mis on Sinu arvates kahe maa sarnasused?

KEEL JA KÕNE

emakeelsete 
luuletuste lugemine

mõtete kirjeldamine

kuuldust arusaamine

EESTI KEEL 
KUI TEINE KEEL

teksti põhisisu 
mõistmine

küsimustele vastamine

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine
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Õppemäng: TERVITUSED MAAILMAST 

Teadmiseks lastele
Erinevates kultuurides tervitavad inimesed üksteist erineval viisil. Näiteks 
inuitid hõõruvad vastastikku üksteise ninasid, Tiibetis näidatakse teineteisele 
keelt, Jaapanis kummardatakse, Itaalias antakse teisele inimesele kumma-
legi põsele musi, Indias pannakse peopesad oma rinna ees kokku, kummar-
datakse ja öeldakse „namaste”, Põhja-Ameerika põliselanikud panevad va-
sakud käed teineteise õlgadele ja tervitavad nimepidi. Üks ütleb: „Ole terve, 
Kotkasilm!” Teine vastab: „Soovin sulle sama, Välejalg!”

Meie kodumaal on tavaks anda teisele inimesele tervituseks kätt. 

Tegevuse käik
1.	 Leppige kokku tervitusviis ja mängige see läbi: kõndige ruumis ringi ja ter-

vitage üksteist.
2.	 Arutlege lastega, mis juhtub, kui kahe erineva kultuuri inimesed üksteist 

tervitavad. Mängige see läbi.

KEEL JA KÕNE

sõnavara rikastamine

avatud suhtlemine

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

erinevuste mõistmine

Õppemäng: ELAVAD PILDID

Tegevuse käik
1.	 Tutvuge eelnevalt erinevate maade muinasjuttudega ja valige lastega 

koos üks lugu, mida soovite pantomiimina näidelda.
2.	 Võite valida, kas soovite kasutada abivahendeid või ainult kehakeelt.
3.	 Lugege lastele lugu ette ja laske valida rollid.
4.	 Paluge anda pantomiimina edasi tegelase karakter. Nt kaval rebane, rõõ-

mus laps, tormine meri jne.
5.	 Harjutage karaktereid ja paluge lastel näidelda lugu ettelugemise saatel.
6.	 „Külmutage” ühel hetkel laste liikumine ja tehke sellest foto.
7.	 Arutage pilti vaadates, kas foto edastab muinasjutu sisu ja kultuuripärandit.

KEEL JA KÕNE

lastekirjanduse 
tundmine

loov 
eneseväljendamine

Muusikaline tegevus: RÜTMID AAFRIKAST

Teadmiseks lastele
Kõigis Aafrika riikides on muusika väga suure au sees. Hulk tänapäeva po-
pulaarseid muusikastiile on alguse saanud Aafrika maade muusikast. Üle 
kogu mandri armastavad inimesed väga laulda ja tantsida. Muusika saadab 
inimesi kõikjal: kodudes, koolides, tänavatel, kirikus ja tööl. Instrumentidena 
kasutatakse nii oma keha kui keerukaid rütmi- ja keelpille. Zimbabwest on 
pärit vanasõna, mis iseloomustab hästi armastust laulu ja tantsu vastu: „Kui 
sa oskad rääkida, siis oskad sa ka laulda, kui sa oskad kõndida, siis oskad sa 
ka tantsida”.

KEEL JA KÕNE

suulise kultuuri-
pärandiga tutvumine

sõnavara rikastamine
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MUUSIKAPALA: OLELE MOLIBA MAKASI
youtu.be/wIeM4PM7aZw

Tegevuse käik
1.	 Leidke rühmaruumist esemeid, millega saate rütmi lüüa: mängupotid, ta-

buretid, pappkastid, plekk-kruusid jne.
2.	 Lööge rütmi ja laulge kaasa! Seda laulu laulavad Uganda lapsed koolis.

Sõnad
Olele, olele moliba makasi 
Olele Mboka na ye, mboka, mboka kasai-ï 
Mboka na ye, mboka na ye, mboka, mboka, kasai-ï 
Olele, olele moliba makasi 
Eeo, eeeeo, 
Benguela aya 
Oya oya, oya oya… 
Olele, olele moliba makasi

Tõlge
Olele! Olele! Vool on väga tugev
Sõua! Sõua! Tema riik, Tema riik on Kasai*.
Olele! Olele! Vool on väga tugev.
Eh eho, eh eh eheho, las Benguela** tuleb!
Tule! Tule! Julge.
Tule! Tule! Helde.
Tule! Tule!
Olele! Olele! Vool on väga tugev.

* Uele ja Kasai on Kongo jõed.

** Benguala on külmavoog Aafrika edelaranniku rannikuvetes, mis toob endaga kaasa tuult.

AAFRIKA TANTSUD

Vaadake koos lastega videoid erinevatest Aafrika tantsudest ja proovige neid 
ise järele teha.

Kella õppimise tants Zimbabwest: youtu.be/Ewqq-3xJFdI 
1.	 Õppige kella Aafrika tantsusammude saatel.
2.	 Tehke kriidiga ring või kasutage hularõngast.
3.	 Märkige ringile veerandajad ja olge ise keskel osutiteks. Näiteks: samm 12 

peale, samm 6 peale jne.
4.	 Võite hoida vasakut jalga keskel paigal ja keerutada parema jalaga kõiki 

kriipse puudutades.
5.	 Pange rütmiks mängima Aafrika muusika. Leiutage erinevaid samme ja 

rütme.

Maasai meestetants: youtu.be/_MO9B2jLOgw 
1.	 Tutvustage lastele Keenia, Maasai meeste rahvatantsu, kus nad hüppavad 

laulurütmi saatel kõrgele õhku.
2.	 Kostümeerige ennast soovi korral kirjute kangastega.
3.	 Laske tüdrukutel hinnata, kes hüppab poistest teie rühmas kõige kõrge-

male. (Maasais näitavad vallalised mehed sellega oma kiindumust potent-
siaalsetele pruutidele.)

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

erinevuste mõistmine

MUUSIKA

rütmipillidel mängimine

laulmine

muusikalisrütmiline 
liikumine

MATEMAATIKA

kellaaja tundmine

numbrimärgid

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_MO9B2jLOgw&feature=youtu.be
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Matik-õpe: TRADITSIOONILISED EHITISED 

1.	 Tutvustage lastele, millised on maailma erinevate piirkondade traditsioo-
nilised ehitised. Selleks uurige internetist fotosid erinevatest elamutest: 
ujuvad majad, ümmargused savionnid, bambusest majad, kõrgetel vaiadel 
majad, koobastes elamud, jurtad ja telgid nomaadidel, eestlaste rehiela-
mud jne.

2.	 Arutlege, millest on ehitatud traditsioonilised elamud Eestis, Keenias, Gha-
nas, Afganistanis. Millised on elamud seest ja väljast?

3.	 Valige eeskujuks ühe maa ehituskunst ja meisterdage samas stiilis ela-
muid. Kasutage ehitamiseks savi, kivikesi, oksi vms.

4.	 Moodustage elamutest küla.

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

erinevuste mõistmine

KUNST

kunstitöö loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

fantaasia väljendamine 
meisterduses

Üritus: EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEV

Tähistage Eesti Vabariigi aastapäeva presidendipaari piduliku vastuvõtuga 
saalis. Kaasake üritusse kogu lasteaed. Valige presidendipaar ning jagage 
rühmade vahel erinevate maade delegatsioonid. Soovitav on iga riigi kultuuri 
ja kommetega eelnevalt pikemalt tutvust teha, uurida, mida seal süüakse, 
millised on rahvariided, millist muusikat kuulatakse ja milliseid tantse tant-
sitakse.

Kaunistage vastuvõtuks saal ja leppige kokku, kuidas kätlemistseremoonia 
toimub. Iga maa delegatsioon võiks kinkida Eestimaale oma kultuurile iseloo-
muliku tervituse.

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

Eesti riiklike sümbolite 
ja traditsioonide 
tundmine

Kas tead?
1.	 Ugandas kaunistatakse jõulude ajal kuuse asemel palmi- või mangopuud.
2.	 Kui India elanik tahab öelda „ei”, siis ta noogutab, kui „jah”, siis raputab 

pead.
3.	 Jaapanlased vahetavad tualetti minnes alati sussid teise paari vastu. 
4.	 Maailma kõige lahkem riik on Myanmar (Birma), üle 90% inimestest anne-

tavad seal heategevuseks.
5.	 Hiinas on viisakas nuudlisuppi süües luristada.
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TEEMA AMANDA JA HARIDUS

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina anda panuse maailmahariduse arendamisse?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad ülevaate hariduse tähtsusest ning õpitingimustest erinevates 
maailma paikades. Lastes kujuneb arusaam, et haridus on igaühe põhisea-
duslik õigus ning uute teadmiste omandamine on vajalik ja väärtuslik.

TÄHTPÄEVAD 21. jaanuar – rahvusvaheline haridusepäev
21. veebruar – rahvusvaheline emakeelepäev
1. september – tarkusepäev
5. september – rahvusvaheline õpetajate päev 
8. september – rahvusvaheline kirjaoskuse päev
novembri keskel – maailmahariduse nädal 

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Oleme harjunud, et lapsed käivad lasteaias, eelkoolis, koolis ja huviringi-
des. Eestis on igale lapsele tagatud õigus haridusele ning kuni põhihariduse 
omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni on see ka kohustus. Haridus on 
Eestis tasuta ning pärast kooli lõpetamist on võimalus minna edasi õppima, 
et omandada meelepärane elukutse – peab vaid tahtma õppida. Nii pole see 
aga igal pool maailmas.

Selleks, et tagada maailmas igale lapsele haridus, on sõlmitud erinevaid 
rahvusvahelisi kokkuleppeid. ÜRO inimõiguste deklaratsioon ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioon ütleb, et igal lapsel on õigus haridusele.

ÜRO kestliku arengu eesmärkide kinnitamisega 2015. aastal seadsid ÜRO 
liikmesriigid ühiseks eesmärgiks, et 2030. aastaks oleks tagatud kõigile las-
tele ligipääs tasuta ja kvaliteetsele haridusele.

Rahvusvahelistele ja riiklikele kokkulepetele ning pingutustele vaatamata 
oli 2018. aastal maailmas UNESCO statistika instituudi andmetel jätkuvalt 59 
miljonit algkooli-, 62 miljonit põhikooli- ja 138 miljonit gümnaasiumiealist last 
ning noort, kes koolis ei käinud. Neist lastest ja noortest suur osa alustab küll 
kooliteed, aga jätab selle eri põhjustel pooleli.

Põhjusi, miks lapsed ei saa haridust, on erinevaid. Koolis mitte käimise põh-
justeks võivad olla koolimaja, koolikohtade või õpetajate puudus, liiga kauge 
või ohtlik koolitee. Vahel jälle ei suuda lapsevanemad koolivormi ja koolitar-
vete eest maksta või peavad lapsed kodus haigetele vanematele abiks ole-
ma, väiksemaid õdesid-vendasid hoidma või tööl käima. Kriisipiirkondades 
takistavad hariduse omandamist sõjad, mõnel pool perekond ja traditsioonid. 
Peamiselt elavad koolis mitte käivad lapsed arengumaades Sahara-taguses 
Aafrikas, Põhja-Aafrikas ja Lääne-Aasias.
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Hariduses pööratakse tähelepanu soolise võrdsuse küsimustele ning maail-
ma laiemalt silmas pidades just tüdrukute ligipääsule haridusele. Sageli on 
tüdrukud need, kes jäävad kooliharidusest esimesena eemale. Tüdrukute 
haridustee on mitmes riigis keerulises olukorras näiteks perekondlike ja tra-
ditsiooniliste tõekspidamiste, lapsabielude ja raseduse või vägivalla ja puu-
dulike sanitaartingimuste tõttu koolis.

Samuti on haavatav ühiskonna grupp erivajadustega lapsed ning seda eri-
ti arenguriikides. Sealsetes suurtes linnades on üksikud koolid, kes võtavad 
vastu erivajadusega lapsi ja oskavad neid õpetada. Hulk perekondi ei leia 
selleks aga vajadust või vahendeid või jääb see kohalikke traditsioonidega 
vastuollu.

Murekohti püüavad leevendada ja vaesemates riikides üle maailma aitavad 
lastel haridust saada erinevad rahvusvahelised, riiklikud ning kohalikud ava-
liku ja kolmanda sektori organisatsioonid ning erasektori ettevõtted. Selleks 
tehakse koostööd valitsuste ja kogukondadega, koolitatakse õpetajaid, aida-
takse rajada koolimaju, muretsetakse õppevahendeid, lähetatakse eksperte 
vabatahtlikutööle jne. Ka Eestist on hulk tublisid haridustöötajaid käinud vä-
hem arenenud riikides silmaringi laiendamas ning teadmisi jagamas ja saamas.

Uuri lisaks
• Haridus. AKÜ veebileht. www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/

kestliku-arengu-eesmargid/haridus/
• Kvaliteetne haridus. Maailmakooli veebileht. 

maailmakool.ee/sdg4/?materials=87
• Mondo Arengupoliitika teataja. 1/2017. Kestliku arengu eesmärk 4.7: 

maailmakodanikuharidus. 
maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/05/teataja_1_2017_veeb.pdf 

• UNESCO Statistika Instituudi veebileht. uis.unesco.org
• Vabatahtlike päevikud. Mondo veebileht. mondo.org.ee/paevikud/

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja hariduse juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Kelleks Sa suurena saada tahaksid?
2.	 Mida peaksid selle saavutamiseks tegema?
3.	 Miks on õppimine tähtis? Mida haridus Sulle eluks annab?

https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/haridus/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/haridus/
https://maailmakool.ee/sdg4/?materials=87
https://maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/05/teataja_1_2017_veeb.pdf
http://uis.unesco.org/
https://mondo.org.ee/paevikud/
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VESTLUS: „UNISTUS ÕPPIDA” 

Tegevuse käik
1.	 Koostage arutluse käigus mõttekaart teemal „Unistus õppida”.
2.	 Küsige lastelt, kelleks nad saada tahavad, kirjutage vastused mõttekaar-

dile.
3.	 Arutlege, mida nad vajavad oma unistuste täide viimiseks.
4.	 Tulge arutelu juurde hiljem tagasi. Täiendage mõttekaarti teise värviga pä-

rast haridusteemaliste tegevuste läbiviimist.

Kokkuvõte
Arutlege lastega, millised vastused muutusid pärast materjalidega tööta-
mist? Millised asjad said tähtsaks?

KEEL JA KÕNE

mõtete kirjeldamine

avatud suhtlemine

VESTLUS: „TEEKOND KOOLI”

Teadmiseks lastele
Koolitee saab alguse kodust ja lõpeb kooliga. Vahel on see lühike ega võta 
palju aega. Teinekord võib olla tee aga pikk ja täis erinevaid takistusi. Vaata 
kolme lugu erinevatest kooliteedest ja õppimisvõimalustest. Mõtle oma tee-
konnale lasteaeda ja joonista see paberile. Leia erinevused ning sarnasused 
teiste laste lugudega.

Tegevuse käik
1.	 Voldi valge paber pooleks.
2.	 Milline pool on parem ja milline vasak? Kirjuta paberile.
3.	 Joonista murtud joonele oma koolitee. On see autotee, jalgrattatee, kõn-

nitee, metsatee vms?
4.	 Joonista nii paremale kui ka vasakule kõik objektid, mis jäävad tee peale 

(puud, majad, bussipeatused jne).

TEEKOND: JACKSON JA SALOME KEENIAST

Vaata koos lastega klippi Jacksoni ja Salome elust ja kooliteest: 
youtu.be/p4vimG6oUk0 

On the Way to School, Distrib Films, USA 2015 

Jackson ja Salome Keeniast on õde ja vend. Vanem vend hoiab oma noore-
mat õde väga, seda nii keerulisel kooliteel kui igapäevastes tegevustes. Kooli 
minnes on neil vaja läbida 15 kilomeetri pikkune ohte täis tee. Selle läbimi-
seks kulub mitu tundi. Vahel alustavad nad teekonda tühja kõhuga ja vanem 
vend teeb kõik, et oma väikest õde kooliteel rõõmsana hoida. Teel võivad nad 
kohtuda nii pahatahtlike inimeste kui ka ohtlike metsloomadega. Kool aga on 
nende suur võimalus elus edasi jõuda. Jackson on väga hea õpilane ja õega 
koos õppides hoolitseb ta selle eest, et ka õde saaks targaks. Teekond kooli 
on ohtlik, aga see Jacksonit ei heiduta, sest tema tahab saada lennukipiloo-
diks ja lennata üle maailma. Tänaseks on Jackson suureks kasvanud ja õpib 
juba ülikoolis.

Arutelu
1.	 Milliseid ohte oled Sa kohanud teel kooli või lasteaeda?
2.	 Miks tuleb vahel olla julge ja mitte karta?
3.	 Miks võiks Jackson olla teistele lastele eeskujuks?
4.	 Mille poolest võiksid Sina olla teistele eeskujuks?

MINA JA KESKKOND

kodukoha looduse 
kirjeldamine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

KUNST

ümbritseva kujutamine 
vabalt valitud viisil

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

MATEMAATIKA

orienteerumine paberil

asukoha määramine

https://www.youtube.com/watch?v=p4vimG6oUk0&feature=youtu.be
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TEEKOND: SAMUEL, EMMANUEL JA GABRIEL INDIAST

Vaata koos lastega klippi Samueli elust ja kooliteest:
youtu.be/dpaPs0Wywww

On the Way to School – Samuel. Sur le chemin de l’école (Bande originale du film) 2017

India idarannikul asuvas Periyapattinami kalurikülas käivad koolis kolm venda: 
Samuel, Emmanuel ja Gabriel. Samuel on pere vanim poeg, aga ta sündis siia 
ilma enneaegselt ega saa seetõttu liikuda. Samuti ei saa ta hästi ise kirjutada 
ja vajab selleks teise inimese abi. Kooli saab ta minna ainult ratastoolis ja oma 
kahe noorema venna abiga. Kool, mis võttis vastu erivajadusega lapse, on 
aga kodust kaugel. Koolitee on neli kilomeetrit pikk ja raske katsumus kõigile 
kolmele. Ratastooli tuleb lükata, tirida, tõmmata üle liivateede, jõgede, kivide 
ja läbi palmisalude. Vahel tuleb noorematel vendadel ratastooli parandada ja
oma venda tassida. Kõiki kolme ühendab suur soov koolis käia ja haridust 
omandada. Samueli suur soov on saada arstiks, et aidata samasuguseid 
poisse nagu ta ise on. Õpetajate sõnul on ta väga tubli õpilane.

Arutelu
1.	 Milline oli Samueli takistus õppimisel?
2.	 Oled Sa kohanud inimest, kes vajab liikumiseks mingit tuge või ratastooli? 

Mida Sa teda nähes tundsid?
3.	 Oled Sa kunagi kellegi abi vajanud või kedagi ise aidanud?
4.	 Oled Sa tundnud kunagi seda, et Sa tahad midagi väga, aga miski takistab 

seda saamast? Mida Sa siis teed?

TEEKOND: MALALA YOUSAFZAI PAKISTANIST.

Vaata koos lastega klippi Malala elust ja kooliteest:
youtu.be/ibGHnaBzE88

Pushto Dhun, Culture Machine Music (plaadifirma EMI Pakistan nimel); EMI (Pakistan) Ltd. Publishing, The Royalty 

Network (Publishing) 2018

Malala on Pakistani aktivist ja noorim Nobeli Rahupreemia saaja. Malala elas 
ja käis koolis Mingora linnas Pakistanis. Ta oli 11-aastane, kui üks sõjaline rüh-
mitus võttis kodulinnas võimu ja keelas tüdrukutel koolis käimise. Malala isa 
oli õpetaja ja toetas tütre hariduse omandamist kodus edasi. Malala ei pida-
nud õigeks, et tüdrukud pidid salaja õppima ja ta otsustas reeglitele vastu 
astuda, rääkides avalikult kogu maailmale Talibani rühmituse tegudest. Selle 
julge väljaastumise tõttu oli perekond sunnitud põgenema teise linna, kus 
Malala sai jälle kooli minna. Talibani rühmitusele ei jäänud tema sõnavõtud 
hariduse teemadel siiski märkamata ja seetõttu ründasid nad bussi, millega 
Malala koolist koju sõitis. Malala sai rünnakus raskelt haavata, teda tulistati 
pähe, kuid õnneks jäi ta ellu ning tervenes saadud vigastustest. Nüüd on ta 
kogu maailmas tuntud selle poolest, et seisab tüdrukutele ja naistele haridu-
se andmise eest. Malala on öelnud: „Üks laps, üks õpetaja, üks raamat, üks 
pliiats võib muuta maailma.”

Arutelu
1.	 Mida mõtles Malala lausega: „Üks laps, üks õpetaja, üks raamat, üks pliiats 

võib muuta maailma.”?
2.	 Miks tundis Malala ülekohut, kui ta pidi koolist koju jääma?
3.	 Oled Sa kogenud, et keegi on Sinu vastu ebaõiglane? Mida Sa tundsid?
4.	 Mis Sinu elus muutuks, kui Sa ei saaks lasteaias või koolis käia?

KEEL JA KÕNE

emakeelsete luuletuste 
lugemine

mõtete kirjeldamine

kuuldust arusaamine

EESTI KEEL 
KUI TEINE KEEL

teksti põhisisu 
mõistmine

küsimustele vastamine

https://www.youtube.com/watch?v=dpaPs0Wywww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibGHnaBzE88&feature=youtu.be
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LIIKUMISMÄNG: KOOLITÕKKED

Tegevuse käik
1.	 Arutlege lastega, millised võivad olla takistused hariduse omandamisel. 

Näiteks: haigus, laiskus, vaesus, nälg, tualettide puudus, tüdrukute diskri-
mineerimine, ohtlikud loomad, sõda, laste töötamine jne.

2.	 Moodustage lastega koos õues või saalis erinevatest liikumis- ja turnimis-
vahenditest takistusrada. Võite selle ehitada ka rühmas olevatest lauda-
dest ja toolidest. 

3.	 Selgitage lastele, et takistusrada on nende koolitee ja tulemus on uus os-
kus, mis neid elus aitab. Näiteks õpite lugema ja kirjutama.

4.	 Laske lastel joonistada või otsida rühmaruumist takistustele iseloomulik-
ke tähiseid (tühi taldrik kui vaesus, padi kui laiskus, plastmassist nuga kui 
sõda jne).

5.	 Pange takistustele sildid/tähised ja alustage takistuste ületamist.
6.	 Kui soovite ülesannet keerulisemaks muuta, siis andke iga takistuse juurde 

ülesanded (matemaatilised tehted, ristsõnad, täheklotsidest sõna, pusle 
jne).

7.	 Kes takistusraja läbib, saab kirjutada finišis tahvlile oma nime.

Kokkuvõte
Arutlege raskuste üle ja rääkige, kuidas neid ületada. Mida tähendab elus 
mitte alla anda, vaid unistuste nimel võidelda? Oled Sa elus ületanud mõne 
takistuse, mis takistas unistuse täitumist?

KEEL JA KÕNE

mõtete kirjeldamine

kirjutamine

lastekirjanduse 
tundmine

emakeelsete luuletuste 
lugemine

MINA JA KESKKOND

ohtude mõistmine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

õigete valikute 
tegemine

MATEMAATIKA

liitmine ja lahutamine
KIRJANDUSPALA „LAISK POISS”
Kersti Merilaas
Kogumikust „Lumest lumeni”, 1982. (Avaldatud autori esindaja loal.)

Siit küla lõpust koolini
saab kümme kilomeetrit.
Kuid koolist Juss ei hooligi
ja ütleb, tal on leetrid.

Küll valetab! Sest laisk on Juss,
ei taha kooli minna.
Mis sest, et avar liinibuss
viib ukse alt meid sinna.

Hei, poisid, siin ei rüsita*,
ei ühtki jäeta maha!
On asju, kus ei küsita,
kas tahad või ei taha.

* ei rüsita – ei trügita

Arutelu
1.	 Kas Sa läheksid lasteaeda/kooli, kui ema/isa ei käsiks?
2.	 Mida Sa selle asemel teeksid?
3.	 Mis Sa arvad, mis Jussist suurena saab?
4.	 Kuidas erineb Jussi käitumine Jacksoni, Samueli ja Malala omast?

orienteerumine 
ruumis/õuealal

LIIKUMINE

liikumisvahendite 
kasutamine

sihipärane kehaline 
tegevus
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MATEMAATIKA (LOODUSLIKE VAHENDITEGA)

Teadmiseks lastele
Üle maailma on kasutusel vahvad õppemängud lihtsate ja käepäraste loo-
duslike vahenditega. Kivide ja oksakeste abil õpitakse loendama, kujundama 
ja arvutama.

SHISIMA, MÄNG KEENIAST

Tegevuse käik
1.	 Meisterdage Keeniast pärit matemaatikamäng Shisima. Shisima tähendab 

„veekogu”. Mängulaual keskel on „vesi” ja laual liiguvad kuus kahte erine-
vat värvi „veeputukat”. Ühel mängijal on kolm ühesugust putukat, teisel 
mängijal teised kolm. 

2.	 Joonistage maha kaheksanurga kujuline mängulaud, mille jooned läbista-
vad ringi keskpunti (vt joonist). 

3.	 Mängu alguses laota oma „putukad” enda poolele ja liigu ühe sammu kau-
pa mööda jooni.

4.	 Kui saad kolm „putukat” diagonaalis ritta, siis oled võitja. 
5.	 Nii õpitakse erinevaid matemaatilisi mõisteid (orienteerumine tasapinnal: 

ette, taha, paremale, vasakule, tagasi, edasi jne) ja baaskujundeid. Mida 
parem mängija oled, seda kiiremini liiguvad „putukad” ja nende asukohta 
on raske jälgida. Kui õpid mängu selgeks, siis saad nuppe liigutada sama 
kiiresti kui Keenia lapsed!

KUDODA, MÄNG KEENIAST

Tegevuse käik
1.	 Joonistage ring ja korjake ringi keskele 20–30 kivi (kui mängite kahekesi).
2.	 Istuge ümber ringi. Kui mängib korraga palju inimesi, siis joonistage suu-

rem ring ja korjake rohkem kive.
3.	 Valige mängu alustaja, kes viskab ühe kivi õhku ja püüab samaaegselt 

krabada ringist nii palju kive pihku, enne kui õhus oleva kivi kinni püüab.
4.	 Kui õhku visatud kivi kukub maha, siis jääb mängija vahele ja paneb maast 

krabatud kivid tagasi ringi.
5.	 Mängige kordmööda. Võidab see, kes saab kõige rohkem kive, kui ringis 

pole enam ühtegi kivi!
6.	 Soovi korral mängige mitu korda, koostage tulemuste kirjapanekuks tabel 

ja liitke tulemused kokku.

VIIE KIVI MÄNG INDIAST

1.	 Võtke viis kivi korraga pihku ja visake õhku. 
2.	 Proovige käeseljaga kinni püüda nii palju kive, kui võimalik. 
3.	 Tehke tulemuste põhjal tehteid: liitke ja lahutage, moodustage ja võrrelge 

hulkasid.

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

KUNST

erinevate tehnikate 
kasutamine esemete 
loomisel

MATEMAATIKA

12 piires loendamine

liitmine ja lahutamine

geomeetriliste 
kujundite tundmine
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Muusikaline tegevus: KEENIA PLAKSUMÄNG

Tegevuse käik
Võtke paaridesse ja istuge/seiske üksteisega vastamisi.

1.	 Üks plaks käed kokku, üks plaks paarilise parema käega, üks plaks paari-
lise vasaku käega, üks plaks käed kokku. 

2.	 Kaks plaksu käed kokku, kaks plaksu paarilise parema käega, kaks plaksu 
paarilise vasaku käega, kaks plaksu käed kokku.

3.	 Kolm plaksu käed kokku, kolm plaksu paarilise parema käega jne.
4.	 Jätka kuni 10 plaksuni. 

Kokkuvõte
Milline paar jõudis kõige rutem kümneni? Kuidas oli sõbraga koos rütmi plak-
sutada?

Mängu saab keerulisemaks muuta ja reegleid juurde lisada.

MUUSIKA

muusikalis-rütmiline 
liikumine

MATEMAATIKA

12 piires loendamine

asukoha määramine:
parem/vasak

ÜRITUS: TEADMISTE LAAT

Korraldage lasteaias teadmiste laat. Selleks õpib iga rühm ühe uue oskuse 
või teadmise, mida teistega jagada. Valige esitlusviis. Näiteks: meisterdage 
plakat ravimtaimedest, õpetage teistele uusi tantsusamme, tutvustage uut 
toredat raamatut, näidake, kuidas tehakse meremeeste sõlmi vms.

KEEL JA KÕNE

avatud suhtlemine

MINA JA KESKKOND

enese tutvustamine,
ametite tundmine

Kas tead? 
1.	 Viimase 20 aasta jooksul on kirjaoskus maailma noorte seas tõusnud 91 

protsendini. Kirjaoskus on madalam arengumaades ja naiste seas.
2.	 On tõestatud, et mida rohkem aastaid on olnud naisel võimalik elu jooksul 

koolis käia, seda vähem on tal lapsi ja seda tervemad on tema lapsed. 
3.	 Bangladeshis on üle 100 ujuva koolilaeva. Nendes koolides on internet, 

raamatukogud ja elektrit saadakse päikesepaneelide abil.
4.	 Hollandi lapsed alustavad kooli oma neljandal sünnipäeval. Nii on klassis 

alati keegi uus.
5.	 Eesti õpetajaskonnast on 86% naised.
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TEEMA AMANDA JA INIMÕIGUSED

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina jääda oma tegevustes kohusetundlikuks ja õiglaseks?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed mõistavad, mida tähendavad inimõigused, millised on nende endi õi-
gused ja milliseid kohustusi õiguste kasutamine kaasa toob. Lapsed teavad, 
et maailmas rikutakse laste õigusi, ning tutvuvad tagajärgedega, mis õiguste 
rikkumisega kaasnevad. Areneb sallivus, vastutus- ja õiglustunne.

TÄHTPÄEVAD 24. märts – inimõiguste rikkumise ohvrite päev
30. märts – puuetega inimeste õiguste päev
1. juuni – lastekaitsepäev
4. juuni – vägivalla ohvriks langenud laste päev
10. detsember – inimõiguste päev 

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Inimeseks olemises on midagi ühtset. Meil on bioloogilised ja sotsiaalsed va-
jadused, mis peavad olema väärikaks ning inimväärseks eluks tagatud. Ühe 
tuntuma vajaduste liigitamise viisi on loonud Abraham Maslow ning seda ni-
metatakse Maslow püramiidiks. Maslow jagab kõigi inimeste vajadused järg-
miselt:

• füsioloogilised vajadused – vee-, toidu-, une- ja seksuaalvajadus;
• turvalisusvajadus – vajadus kaitstuse järgi;
• armastus- ja kuuluvusvajadus – vajadus kuuluda mõnda rühma ja tunda, 

et meist hoolitakse;
• tunnustusvajadus – vajadus teiste poolt väljendatava tunnustuse järele;
• eneseteostusvajadus – vajadus „jätta jälg”, kasutades ära enda täielikku 

potentsiaali, milleks inimesel jätkub võimeid, oskusi ja teadmisi.

Iga järgmise vajaduse täitmise eelduseks on, et eespool olevad vajadused 
oleksid täidetud. Nii peavad ka inimväärseks eluks olema esmalt tagatud 
inimväärsed elamistingimused, misjärel saab inimene asuda täitma oma teisi 
vajadusi. 

Inimõigused on igale inimesele kuuluvad kaasasündinud õigused, mis põhi-
nevad inimväärikusel. Küsimused, mida tähendab olla inimene, mis on meie 
väärikus, mis on õiglane ja õige, on olnud alati aktuaalsed ja on seda ka 
praegu. Inimõigused on õiguste kogum ja need on koos ühiskonna, riikide ja 
maailmaga pidevas arengus.

1948. aastal ÜRO Peaassamblees vastuvõetud inimõiguste ülddeklaratsioon 
on olnud kõikide hiljem väljatöötatud inimõiguste konventsioonide inspirat-
siooniallikas. Inimõiguste ülddeklaratsiooni esimese artikli järgi sünnivad kõik 
inimesed oma väärikuselt ja õigustelt võrdsete ning vabadena.
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Alljärgnevalt on toodud loetelu osade õigustega, mis on esitatud ÜRO inim-
õiguste ülddeklaratsioonis.

• Igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatusele.
• Kedagi ei või pidada orjuses või õigusteta seisundis.
• Kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema 

väärikust alandavat kohtlemist või karistust.
• Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ja neil on ilma igasuguse vahetege-

miseta õigus seaduse võrdsele kaitsele.
• Kedagi ei või meelevaldselt vahistada, kinni pidada või pagendada.
• Kellegi isiklikku ja perekonnaellu ei või meelevaldselt sekkuda, kellegi 

korteripuutumatust, kirjavahetuse saladust või au ja mainet ei tohi mee-
levaldselt määrida.

• Igal inimesel on õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele.
• Igal inimesel on õigus veendumuste vabadusele ja nende veendumuste 

vabalt avaldamisele.

Inimõigused on võõrandamatud – neid ei saa kelleltki ära võtta, need on kõigil 
võrdsed. Inimõiguste austamist saab kõigilt nõuda ning isiku õigusi võidakse 
piirata, kui ta oma toimimisega teiste õigusi rikub. Inimõigusi peab austama, 
kaitsma ja edendama, sõltumata poliitilisest, majanduslikust või kultuurilisest 
süsteemist. 

Rahvusvahelisel üldsusel on õigus ja kohustus sekkuda pikaajalistesse ning 
jõhkratesse inimõiguste rikkumistesse. Näiteks on Euroopas Inimõiguste Ko-
hus, kuhu võib pöörduda, kui tuntakse inimõiguste rikkumist.

Lapse õigused on inimõigused ja kehtivad kõigile lastele sõltumata soost, rah-
vusest või muudest tunnustest. ÜRO lapse õiguste konventsioon võeti vastu 
1989. aastal ning selle kehtestamisega sooviti rõhutada seda, mida täiskasva-
nud kipuvad unustama – sarnaselt täiskasvanuga on laps inimene koos kõigi 
inimeseks olemisega kaasnevate õigustega. Lapseks peetakse alla 18-aasta-
seid inimesi.

Lapse kõige suurem õigus on olla laps. Laps sõltub täiskasvanutest ning täis-
kasvanute kohus on seista laste huvide eest. Tähtis on mõista, et laps on indi-
viid, kelle üle pole kellelgi omanikuõigusi, ka vanemal mitte. Nii nagu täiskas-
vanutel, käivad ka lapse õigused ja kohustused käsikäes.

• Näiteks on lapsel õigus haridusele, kuid samal ajal kohustus koolis käia.
• Lapsel on õigus tervise kaitsele, kuid kohustus oma tervist hoida.
• Lapsel on sõnavabadus, kuid sõnavabaduse kasutamisel tuleb austada 

teiste laste ja täiskasvanute õigusi, eelkõige õigust au ning väärikuse kait-
sele.

• Õigus kaitsele ja turvalisele keskkonnale, kuid kohustus ka ise teistele 
vaimselt ning füüsiliselt mitte liiga teha.

Kokkuvõtvalt on maailmas jätkuvalt esil probleemid, mis pole universaalse-
te õigustega kooskõlas, nagu puuduvad sanitaar- ja viletsad elutingimused, 
laste kõrvale jätmine haridusest, lapstööjõu kasutamine ning laste müümine, 
laste abiellu sundimine, ärakasutamine sõjategevuses, vägivald ja seksuaalne 
väärkohtlemine, sooline diskrimineerimine, sõltuvusainete kasutamine, lapse 
arvamuste ja valikutega mitte arvestamine.
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Uuri lisaks
• Inimõigused. Eesti riigiportaal. www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/

inimoigused/inimoigused/#inimoigusteteemad1
• Inimõigused. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/inimoigused/
• Inimõigused. Välisministeeriumi veebileht. vm.ee/et/node/6990
• Inimõigused Eestis. Eesti Inimõiguste Keskuse veebileht. 

humanrights.ee/teemad/inimoigused-eestis/
• Lapse õigused ja heaolu. Sotsiaalministeeriumi veebileht. 

www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0
• Laste ja noorte õigused ja kohustused. Õiguskantsleri veebileht. 

www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-õigused-ja-kohustused
• Lastekaitseseadus. Riigi Teataja. 

www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv
• ÜRO lapse õiguste konventsioon. Lastekaitseliidu veebileht. 

www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-
konventsioon/

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja inimõiguste juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Mis või kes on Sulle elus kõige tähtsam? Mida eluks vajad?
2.	 Oled Sa tundnud, et Sulle tehakse sõnade või tegudega ülekohut? Mida 

Sa siis tundsid ja kuidas käitusid?
3.	 Kelle poole Sa pöördud, kui vajad milleski abi?

ÕPPEMÄNG: LAPSE ÕIGUSED 

Mängu eesmärk on süvendada arusaamist lapse õigustest ja nendega kaas-
nevatest olukordadest.

Tegevuse käik
1.	 Koostage ise lugu või kasutage etteantud kolme lugu sündmustest, mis 

kirjeldavad laste õiguste rikkumist. 
2.	 Meisterdage valimiskast ja valimissedelid kirjadega „EI” ja „JAH”.
3.	 Esitage lastele lugu ja pärast seda loo lõpus olev küsimus.
4.	 Laske lastel kirjutada hääletussedelitele oma vastus („EI” või „JAH”) ja tuua 

see valimiskasti. Kui lapsed kirjutada ei oska, siis võib kasutada ka kokku-
lepitud värve, märke vms. 

5.	 Hääletage salaja. Pärast iga lugu loetakse sedelid üle ning arutatakse tu-
lemusi. 

6.	 Lähtuge põhimõttest, et IGAL LAPSEL ON ÕIGUS OMA ARVAMUSELE.
7.	 Selgitage pärast hääletamist loo sisu.

1.	LUGU
Kaks poissi läksid õues kaklema. Suurem poiss lõi väiksemat ja võttis temalt 
mütsi peast. Väiksem poiss hakkas nutma. Õpetaja tuli nende juurde ja küsis, 
mis juhtus. Väiksem poiss rääkis kogu loo. Teised lapsed tulid nende juurde ja 
kuulasid, mida õpetaja ja väike poiss omavahel rääkisid. Kui lapsed õuest tup-
pa läksid, siis ütles üks tüdruk poisile: „Kaevata ei ole ilus, sa oled kaebupunn!”
Kas tüdrukul oli õigus? JAH või EI?

KEEL JA KÕNE

kuuldust arusaamine

mõtete kirjeldamine

avatud suhtlemine

MINA JA KESKKOND

õigete valikute 
tegemine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

ohtude mõistmine

https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/inimoigused/inimoigused/#inimoigusteteemad1
https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/inimoigused/inimoigused/#inimoigusteteemad1
https://maailmakool.ee/inimoigused/
https://vm.ee/et/node/6990
https://humanrights.ee/teemad/inimoigused-eestis/
https://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0
https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv
http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-konventsioon/
http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-konventsioon/
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2.	LUGU
Oskarile tuli lasteaeda järele tema isa. Oskari isa oli suurt kasvu ja väga kõva 
häälega. Lapsed kuulsid alati, kui ta uksest sisse tuli ja Oskarit hüüdis. Nad 
kuulsid tihti ka seda, et isa pahandas Oskariga. Kahjuks tegi ta seda väga 
sageli. Ükskord oli Oskar oma kinda ära kaotanud. Isa pahandas ja karjus ta 
peale päris kõva häälega. Isa võttis teise kinda ja lõi sellega Oskaril üle kõrva-
de. Isa ütles ka seda, et Oskar on piripill. Õpetaja läks koridori ja palus Oskari 
isal kohe selline jutt lõpetada. 
Kas Oskari isal oli õigus? JAH või EI?

3.	LUGU
Kaks tüdrukut läksid õhtul pimedas trennist koju, kui nende tee peale jäi seis-
ma üks onu. Mees oli väga sõbralik. Ta pakkus lastele kommi. Tüdrukud olid 
trennist väga väsinud ja kõht oli juba tühjaks saanud. Nad tänasid onu, võtsid 
kommi vastu ja läksid koju.
Kas tüdrukud tegid õigesti, et kommi vastu võtsid? JAH või EI?
 
Kokkuvõte
Lugege tulemused ette ja arutlege koos lastega vastusevariante. Laske las-
tel oma arvamust avaldada.

ÕPPEMÄNG: COLOMBIA HÜPNOTISEERIJA

Teadmiseks lastele
Lapsel on vahel raske oma soove väljendada, sest talle ei anta sõnaõigust. 
Tihti rõhutatakse: „SA OLED ALLES LAPS ega tea veel, mis on õige või vale”. 
Laps võib tunda, et teda ei kuulata ja tema arvamusega ei arvestata … Selle 
harjutuse abil saab teada, mis tunne see on, kui Sind koheldakse kui nukku, 
kellel pole õigust oma arvamusele.

Tegevuse käik
1.	 Jagage lapsed paaridesse, kus ühel on juhi, teisel järgija roll (hiljem vahe-

tades).
2.	 Andke juhile ülesanne juhtida oma kaaslase liigutusi, kasutades selleks 

vaid enda peopesa. Peopesa asetatakse kaaslase näo juurde, umbes sil-
made kõrgusele ning mõnekümne sentimeetri kaugusele näost.

3.	 Andke järgijale ülesanne liikuda kogu oma kehaga vastavalt juhi käe suu-
namisele. Kui peopesa liigub näiteks vasakule, peab seda tegema ka 
kaaslane. 

4.	 Hiljem vahetatakse rollid. See, kes enne kaaslast juhtis, on nüüd ise juhitav 
ja vastupidi.

 
Arutelu
1.	 Mis tunne oli? Nii nukul kui ka juhtijal?
2.	 Kas Sa tunned vahel, et Sind käsutatakse liialt ja öeldakse ette, mida tege-

ma ja kuidas käituma pead?
3.	 Oled Sa tundnud, et tahaksid ise otsustada, aga ei lasta? Kuidas see juhtus?

EESTI KEEL

loov 
eneseväljendamine

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

õigete valikute 
tegemine
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ÕPPEMÄNG: OMA RIIK 

Tegevuse käik
1.	 Laske lastel moodustada rühmad ja paluge neil luua mängult oma riik, 

mille elanikud nad oleksid. 
2.	 Andke riigi loomiseks ja kujundamiseks vabad käed ning võimalus valida 

rühmast ise sobilikud vahendid: legod, pappkastid, klotsid, mängumajad 
jne.

3.	 Laske rühmas ühiselt otsustada, kes juhib riiki ja millised õigused on nen-
de riigis lastel.

4.	 Paluge neil välja mõelda seadused, mis kaitseksid laste huve riigis.
5.	 Laske rühmadel oma riiki esitleda.

Arutelu
Millises riigis oleks hea elada? Põhjenda, miks Sa nii arvad.

KEEL JA KÕNE

loov 
eneseväljendamine

avatud suhtlemine

mõtete kirjeldamine

MINA JA KESKKOND

enese tutvustamine

erinevate kultuuride 
tundmine

erinevuste mõistmine

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

ümbritseva kujutamine 
vabalt valitud viisil

meeleolu, fantaasia 
väljendamine 
meisterduses

LAUAMÄNG: TUNNE OMA ÕIGUSI, PIIRANGUID JA KOHUSTUSI 

Tegevuse käik
1.	 Arutlege lastega laste õigusi piiravaid murekohti (erivajaduste halvustami-

ne, lapsed raskel tööl, vägivaldsed vanemad jne). 
2.	 Joonistage nendest pildid. Arutlege, kuidas kujutab laps paberil ette vägi-

valda, kiusamist, üksindust?
3.	 Kujundage lauamäng, kus saate järjestada pildid ja lisada ülesanded.
4.	 Veeretage kordamööda täringut. Lahendage koos ülesandeid ja arutlege 

pildile sattudes vastavat teemat.
5.	 Piltide juures küsige lastelt teemaga seonduvaid küsimusi.

Näide: pildil nr 23 tassib laps rasket banaanikobarat.

KEEL JA KÕNE

avatud suhtlemine

mõtete kirjeldamine

MINA JA KESKKOND

kodu, perekonna ja 
peretraditsioonide 
kirjeldamine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

ohtude mõistmine

MATEMAATIKA

loendamine

numbrimärgid

orienteerumine paberil
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KUNST
Peale lauamängu lõpetamist arutlege:

1.	 Milliseid töid oled Sina teinud?
2.	 Mida tähendab sõna „lapstööjõud”?
3.	 Kas Eestimaal võivad lapsed tööl käia? Millisest vanusest alates?
4.	 Miks võideldakse maailmas lapstööjõu kasutamise vastu?
5.	 Kas on õige, kui Sul on kodus kohustused ja vanemad paluvad Sinult ko-

dutöödes abi (pead hoidma väikest õde, viima prügikasti välja, rohima lil-
lepeenart jne)? On see Sinu kohustus?

meeleolu, fantaasia 
väljendamine 
joonistuses

kunstiteoste vaatlemine

kunstiteoste 
kirjeldamine

ÜRITUS: LASTE MEELEAVALDUS 

1.	juuni	–	lastekaitsepäev
20.	november	–	rahvusvaheline	laste	õiguste	päev

1.	 Korraldage lastega tore meeleavaldus laste kaitseks ja meisterdage sel-
leks plakatid.

2.	 Selgitage, miks meeleavaldusi korraldatakse ja mida tahetakse nende abil 
saavutada.

3.	 Selgitage ka seda, et teie poolt korraldatud meeleavaldus on heasoovlik.
4.	 Iga laps mõtleb välja lühikeselt väljendatud soovi. Ette võib anda märksõ-

nad: mäng, kodu, toetus, kallistus, õppimine jne.
5.	 Nooremate lastega võib õpetaja ette öelda soovid ja laps valib ise talle 

meelepärase.
6.	 Võite meeleavalduseks välja mõelda ka sõnalised etteasted: loosungid või 

laulud, saates neid rütmipillidel (õppige neid muusikatunnis).
7.	 Korraldage plakatitega meeleavaldus kas lasteaias või hoovis.

KEEL JA KÕNE

avatud suhtlemine

mõtete kirjeldamine

MINA JA KESKKOND

õigete valikute 
tegemine

enese tutvustamine

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

MUUSIKA

laulmine

rütmi- ja meloodia-
pillidel mängimine

Kas tead?
1.	 Igal aastal pannakse mehele 12 miljonit alla 18-aastast tüdrukut. Üks viiest 

maailma tüdrukust peab abielluma enne täisealiseks saamist.
2.	 Tänapäeval peavad 10 miljonit last elatist teenima orjatööga. Suurim hulk 

lapstöölisi elab Nigeerias, Pakistanis ja Afganistanis.
3.	 Maailmas on kokku ligi 400 miljonit inimest, kellel ei ole ligipääsu arstiabile.
4.	 2011. aastal kuulutas ÜRO ligipääsu internetile inimõiguseks.
5.	 Üks laste töödest Etioopias on näiteks ahvide peletamine.
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TEEMA AMANDA JA VÕRDÕIGUSLIKKUS

KESKNE KÜSIMUS
Kuidas saan mina märgata ja ära tunda stereotüüpset suhtumist ning seista 
võrdse kohtlemise eest?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed arutlevad poiste ja tüdrukute võrdsete võimaluste üle inimväärseks 
eluks. Õpitakse nägema stereotüüpset käitumist, reageerima varjatud eba-
võrdsusele ning järgima oma unistusi.

TÄHTPÄEVAD 8. märts – rahvusvaheline naistepäev
11. oktoober – tüdrukute päev 
15. oktoober – maapiirkondade naiste päev  
19. november – meestepäev 
25. november – naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Vaba ja hästi toimiv ühiskond koosneb erisugustest inimestest, kelle õigusi 
ja vabadusi kaitstakse ning austatakse. Erinevus on demokraatlikule ja hästi 
toimivale ühiskonnale olemuslikult omane.

Inimese sugu määratakse üldiselt selle järgi, kas sünnitakse poisi või tüdru-
kuna – s.o bioloogiline sugu (ingl k sex). Veel on kasutusel mõiste sotsiaalne 
sugu (ingl k gender). Kui esimene on looduse poolt antud, siis teine sõltub 
ümbritsevast keskkonnast. Seda, kellena me sünnime, ei saa keegi valida. 
Seda, milliste traditsioonide, uskumuste ja kommete keskel inimene kasvab, 
on aga võimalik muuta ja kujundada.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et meestele ja naistele / poistele ja tüd-
rukutele on tagatud võrdsed õigused, kohustused ja võimalused. Eesmärk 
pole muuta mehed ja naised samasuguseks, vaid tunnustada kõigi erinevusi, 
pakkuda võrdselt ühiskondlikke hüvesid ning kohustusi.
Sotsiaalsetest soorollidest tulenevalt eeldatakse ühiskondades pahatihti 
poistelt ja tüdrukutelt, meestelt ja naistelt eri käitumist, mõtlemist, võimekust, 
tööd, teatud sotsiaalsete ülesannete täitmist. Seda nimetatakse sooliseks 
ebavõrdsuseks.

Soolise võrdõiguslikkuse kontekstis avaldub ebavõrdsus näiteks osalt senini 
levinud arvamustes, et mehed on loomult intelligentsemad, tugevamad ja 
osavamad, naised leebemad, õrnemad ning tagasihoidlikumad, mehed so-
bivad paremini juhirolli, naised nende toetajateks. Juba muinasjuttudes on 
printsid ja rüütlid vaprad mehed, kes päästavad abituid ja kaitset vajavaid 
printsesse kurjade nõidade käest.

Maailmas on piirkondi ja riike, kus meessugu ongi privilegeeritum ning seetõt-
tu on poisslapsed perre oodatumad kui tüdrukud. Poistel on eelis koolis käia, 
mis tagab neile hiljem parema töö. Neil on sõnaõigus oma tuleviku osas. Tüd-
rukutelt oodatakse väiksemat iseseisvust, suuremat allumist teiste tahtele,
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oma perele ja hiljem oma abikaasale, avalikku ühiskondlikku ellu ja selle kor-
raldamisse ning otsustusprotsessidesse mitte sekkumist. Mõnes peres ei tohi 
naine tööl käia või oma raha teenida, sest see käib mehe au pihta. Naised pea-
vad leppima põllu- ja kodutöödega, tüdrukud ei saa koolis käia ning nad kan-
natavad sagedamini füüsilise, vaimse ja seksuaalse vägivalla all.

Soolist ebavõrdsust esineb ka lääne ühiskonnas, sh Eestis. Selle vähenda-
miseks ja kaotamiseks tehakse pingutusi. Samuti on tõsine ja soolist diskri-
mineerimist selgelt näitlikustav probleem palgalõhe. Eestis on palgalõhe 
Euroopa suurim ning naised teenisid 2019. aastal 17,1% vähem kui mehed.

Sugude võrdset kohtlemist nõutakse seaduste ja lepingutega ning inimes-
tel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Euroopa Liit tegeleb 
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise teemadega näiteks tööhõive ja 
elukutsega seotud küsimustes. Vastu võetakse õigusakte, et võidelda igasu-
guse, sealhulgas soopõhise diskrimineerimise ning inimkaubandusega.

Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmiga ra-
hastatakse meetmeid, mis aitavad kaotada naistevastast vägivalda. Eestis on 
võrdne kohtlemine kõigi põhiõigus, mis on kirjas põhiseaduses. Vaatamata 
seadustele ei ole aga inimeste uskumustes, suhtumises ja üldises ühiskond-
likus hoiakus võrdne kohtlemine alati omal kohal. Äärmiselt oluline on töö, 
mida diskrimineerivate hoiakute ja suhtumise muutmiseks pidevalt tehakse.

Hoolimata suurtest takistusest on olnud ajaloos silmapaistvaid naisi ning tä-
napäevalgi leidub üha enam silmapaistvaid naisi nii tippjuhtide, riigipeade, 
poliitikute, teadlaste, kunstnike, aktivistide jt elualade esindajate seas. Ees-
ti Vabariigi president on esimest korda ajaloos naine ning teda hinnatakse 
julgete sõnavõttude poolest. Ta hindab kõrgelt naiste sõltumatust ja võitleb 
koduvägivalla vastu. Silmapaistvad naised saavad olla innustuseks kogu 
maailmas, et tüdrukud ja naised usuksid võimalusse tõusta tulevikus juhtiva-
le positsioonile, juhtida tähelepanu ühiskondlikele valupunktidele ja suunata 
avalikku diskussiooni ning ühiskonna arengut, olla ühiskonnas arvamusliidrid 
olulistel teemadel ning olla selle eest tunnustatud, austatud ja hinnatud.

Uuri lisaks
• Naiste vastane vägivald. Sotsiaalministeeriumi veebileht. 

www.sm.ee/et/naistevastane-vagivald 
• Sooline võrdõiguslikkus. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/sdg5/
• Sooline võrdõiguslikkus. Sotsiaalministeeriumi veebileht. 

www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus-0 
• Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku veebileht. 

www.volinik.ee 
• Võrdse kohtlemise seadus. Riigiteataja. 

www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv 
• Võrdse kohtlemise seadus. Käsiraamat. Merle Albrant, Marianne Meiorg, 

Ülle-Marike Papp. 2015. humanrights.ee/app/uploads/2017/01/V6rdse
20kohtlemise20kasiraamat_EST_veeb.pdf

https://www.sm.ee/et/naistevastane-vagivald
https://maailmakool.ee/sdg5/
https://www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus-0
https://volinik.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv
http://humanrights.ee/app/uploads/2017/01/V6rdse20kohtlemise20kasiraamat_EST_veeb.pdf
http://humanrights.ee/app/uploads/2017/01/V6rdse20kohtlemise20kasiraamat_EST_veeb.pdf
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Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja võrdõiguslikkuse juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Miks Sulle meeldib olla poiss/tüdruk?
2.	 Milliste (kodu)töödega tegeleb Sinu ema, millistega isa, millistega Sina, 

Sinu õed-vennad?
3.	 Nimeta mõni tegevus, milles on tüdrukud osavamad kui poisid ja vastupidi.

ÕPPEMÄNG: TUGEV TÜDRUK JA ARMAS POISS 

Tegevuse käik
1.	 Iga laps iseloomustab ennast ühe omadussõnaga: tubli, tark, kiire, armas 

jne. Kirjutage sõnad väikestele paberilipikutele. 
2.	 Joonistage tahvlile või paberile poiss ja tüdruk.
3.	 Segage lipikud. 
4.	 Iga laps tõmbab kinnisilmi ühe sildi ja loeb (nt õpetaja abiga) selle rühmale 

ette, otsustab sobivuse ja asetab selle kas joonistatud poisi või tüdruku 
peale.

Arutelu                                                                         
Mille poolest on tüdrukud ja poisid sarnased? Mille poolest erinevad?

KEEL JA KÕNE

mõtete kirjeldamine

kirjutamine

käände- ja pöördevor-
mide kasutamine kõnes

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

KUNST

inimese kujutamine

ÕPPEMÄNG: MIS SOBIB SULLE, SOBIB KA MULLE 

Teadmiseks lastele
Miks on vahel nii, et me eeldame mõne elukutse, tegevuse või hobi puhul 
konkreetset sugu? Tundub tavaline, et ehitajana töötavad mehed ja õmble-
jana naised. Tegelikult peaksid olema mõlemal sool võrdsed õigused ja või-
malused ametitele ning harrastustele.

Tegevuse käik
1.	 Otsige raamatutest, ajakirjadest või internetist pilte ametitest/harrastus-

test. Soovi korral võite kirjutada ka sõnad sedelitele. 
2.	 Leppige kokku liigutused, mida kasutate.
3.	 Kui sõna/pilt kirjeldab tüdrukuid/naisi, siis tõstke käed üles ja hüpake 

õhku, kui poisse/mehi, siis pange käed alla ja tehke kükk.
4.	 Kui arvate, et see kirjeldab mõlemaid, siis seiske ja hoidke käed kõrval. 
5.	 Võite mõelda ise meelepäraseid liikumisülesandeid. 
6.	 Võite kasutada järgmisi sõnu:

TULETÕRJUJA, TANTSIJA, ÕPETAJA, KOKK, PRESIDENT, KORSTNAPÜHKI-
JA, BALERIIN, LASTEAIAÕPETAJA, PEAMINISTER, POLITSEI, ARST, VALVUR, 
MEDÕDE, AUTOMEHAANIK, LAULJA, JUDOTREENER, KORISTAJA, ADVO-
KAAT, KOHTUNIK, ÕMBLEJA, JUUKSUR, PAGAR, MATEMAATIK, KUNSTNIK, 
SAATEJUHT, TEHASE DIREKTOR.

KEEL JA KÕNE

sõnavara rikastamine

kirjutamine

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

ametite tundmine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

LIIKUMINE

mängureeglitest 
kinnipidamine

sihipärane kehaline 
tegevus
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KEEL JA KÕNE
MEISTERDAMINE: KINGITUS 

Tegevuse käik
1.	 Mängige, et ühel mehel/naisel, poisil/tüdrukul on sünnipäev ja te peate 

talle kujundama sünnipäevakaardi. 
2.	 Paluge lapsel valida, kas ta teeb kaardi poisile või tüdrukule, ja kleepida 

kaardile kingitusi, mis võiksid sünnipäevalapsele meeldida.
3.	 Kasutage kaartide meisterdamiseks vanadest ajakirjadest ja -lehtedest 

välja lõigatud pilte.
4.	 Võrrelge valmis kaarte ja arutlege, mille poolest need erinevad.

Kokkuvõte                                                                         
Arutlege lastega nende valikute üle. Laske lastel oma otsuseid põhjendada. 
Mille poolest on tüdrukute kaardid ja poiste kaardid sarnased? Mõelge koos, 
mis juhtuks, kui sünnipäevakingid satuksid vastassugupoolele? Kas poisid 
kannavad käevõrusid? Kas emad sõidavad autoga? Kas mõni tüdruk tahaks 
endale jalgpalli?

avatud suhtlemine

mõtete kirjeldamine

jutustamine

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

kodu, perekonna ja 
peretraditsioonide 
kirjeldamine

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

kunstiteoste 
kirjeldamine

ÕPPEMÄNG: PALGAPÄEV 

Teadmiseks lastele
Naiste ja meeste palgaerinevused on ülemaailmne probleem. Peaaegu kõik-
jal maailmas on meeste keskmine palk suurem kui naistel. Paljudes valdkon-
dades on ka tänapäeval juhtivatel töökohtadel valdavalt mehed. Isegi siis, kui 
mehed ja naised teevad samaväärset tööd, teenivad mehed keskmiselt kõr-
gemat palka. Palgalõhe tõttu on naised majanduslikult vähem kindlustatud 
ja neil on keerulisem toime tulla.

Tegevuse käik
1.	 Moodustage poisist ja tüdrukust koosnevad paarid. 
2.	 Andke neile tööülesanne, mida tuleb teha paaris.

Näiteks: sorteerige kahte värvi värvipaberid (pliiatsid, klotsid, pallid vms) 
värvuste järgi kahte hulka. Jälgige, et töö maht oleks võrdne.

3.	 Tööga valmis saades andke lastele töötasu: makske kas punktide, maiuste 
või mängurahaga.

4.	 Makske poisile rohkem kui tüdrukule.
5.	 Jälgige nii poisi kui tüdruku reaktsiooni. Vaadake, kas lapsed pakuvad ise 

olukorrale lahenduse?
6.	 Arutlege selle üle, mis juhtus ja kuidas osalejad end tunnevad. Kas see oli 

õiglane?
7.	 Selgitage lastele palgalõhe olemust. 
8.	 Paluge lastel leida õiglane lahendus.

Gender Equality Explained By Children. Finansforbundet. 2018
youtu.be/hLr2GNRnmXM

MINA JA KESKKOND

keskkonnamõju 
kirjeldamine

õigete valikute 
tegemine

MATEMAATIKA

hulkade võrdlemine, 
kasutades mõisteid 
rohkem, vähem, 
võrdselt

esemete mõõtmine 
mõõtühikutes

rahaühikute eristamine

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM&feature=youtu.be
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ÕPPEMÄNG: SUL ON VAJA SÕPRA!

Tegevuse käik
1.	 Istuge maha ja asetage jalad sirgelt ette. Pange käed taskusse või lihtsalt 

külje peale. Proovige üksi püsti tõusta. See on väga raske, vahel ka võimatu. 
2.	 Võtke paaridesse: poiss ja tüdruk.
3.	 Pange seljad kokku ja proovige ilma käte abita uuesti püsti tõusta.
4.	 Toetuge üksteise seljale.

Arutelu
1.	 Kuidas oli üksi püsti tõusta? Kuidas koos sõbraga?
2.	 Oled Sa tundnud, et üksteisele toetudes on kergem?

MINA JA KESKKOND

kodu, perekonna ja 
peretraditsioonide 
kirjeldamine

LIIKUMINE

tasakaalu säilitamine 
paigal olles, liikumisel

sihipärane kehaline 
tegevus

ÜRITUS: MINU UNISTUSTE AMET 

Kutsuge lasteaeda külla inimene, kelle amet või harrastus on mittestereo-
tüüpne ja kes inspireerib oma tegevuse ja suhtumisega lapsi järgima unistusi 
oma soole vaatamata. Külaline võib olla näiteks mõni tore lapsevanem või 
tuntud inimene.

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

ametite tundmine

Kas tead?
1.	 Kõrgeid kontsi hakkasid 17. sajandil kandma mehed, naised võtsid selle 

kingastiili üle, et paista rohkem mehelikud.
2.	 Tööl käiv naine teeb mehest 13 tundi nädalas rohkem kodutöid.
3.	 Naisi on kirjaoskamatute seas rohkem kui mehi ja iga kolmas laps viiest, 

kes koolis ei käi, on tüdruk.
4.	 Enne murdeiga on poisid ja tüdrukud füüsilise jõu poolest võrdsed.
5.	 Eestis on hulk nimesid, mis sobivad nii poistele kui ka tüdrukutele: Kai, 

Keit, Renee, Toni.
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TEEMA AMANDA JA RÄNNE

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina paremini mõista ja toetada teisest kultuurist tulnud inimesi?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed mõistavad, miks inimesed rändavad maalt linna või ühest riigist teise. 
Õpitakse tundma erinevaid põhjuseid, miks inimesed oma kodumaalt lahku-
vad ning millised on nende vajadused uues riigis. Lastes areneb empaatiavõi-
me ja nad mõistavad, kui tähtis on olla hooliv sisserännanute suhtes ning miks 
on vajalik teisest kultuurist inimesi kohanemisel aidata.

TÄHTPÄEVAD 20. juuni – maailma pagulaste päev
21. mai – kultuurilise mitmekesisuse päev 
16. november – sallivuspäev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Maailm algab kodust, kus elatakse koos oma vanemate, õdede või venda-
dega. Kodus peaks olema kõik tuttav ja turvaline. Inimene on oma koduga 
harjunud ja tunneb ennast seal hästi. Koju on hea minna, kodus on hea olla 
ning inimene tahab üldiselt ikka oma kodus elada.

Suure osa eestlaste kodu on Eestis ja me tunneme ennast siin turvaliselt. 
Kuid on ka eestlasi, kes on mingil põhjusel rajanud oma kodu mõnda teise 
riiki. Viimase 150 aasta jooksul on hulk riike maailmas võtnud vastu Eestist 
väljarändajaid ning andnud neile võimaluse oma elu ja kodu seal rajada. Näi-
teks asuvad suuremad eestlaste kogukonnad Soomes, Venemaal, Rootsis, 
USAs ja Kanadas.

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 keskendus rändetemaatikale. Tehtud 
uurimistööst ilmneb, et eestlaste kogukonnad väljaspool etnilist kodumaad 
on tekkinud peamiselt kolme väljarändelaine tulemusel. Esimene väljarän-
delaine kestis 19. sajandi keskpaigast I maailmasõjani, kui rännati Venemaale. 
Teine ja kolmas laine, mis toimusid vastavalt II maailmasõjast ajendatult ja 
Eesti iseseisvumise taastamise järgselt, olid mõlemad suunaga lääneriiki-
desse. 

Tänapäeval läheb suur osa Eesti inimesi, nagu hulga teiste riikide kodanikke-
gi, välismaale, et õppida, perele paremat sissetulekut tagada, maailma avas-
tada, saada uusi kogemusi, elada koos oma armsamaga. Arenenud Euroopa 
Liidu riigina tajume liikumisvabadust kui elementaarset õigust ning eestla-
sed, kes tänapäeval välismaal elavad, teevad seda harilikult vabast tahtest 
ning neil on üldjuhul võimalik Eestis turvaliselt elada ja siia naasta, kui nad 
seda soovivad. Kahjuks ei ole aga kõigil maailma inimestel võimalik oma ko-
dumaal turvaliselt ja inimväärselt elada või koju tagasi pöörduda.

Mõnes riigis käib sõda ning inimeste elu on seal ohus. Näiteks on tänapäe-
val palju väljarändajaid Süüria, Iraagi, Afganistani, Jeemeni ja Ukraina aladelt. 
Mõnest riigist rändavad inimesed välja, kuna seal ei mõisteta nende usulisi 
vaateid või kultuurilisi eripärasid ja neid kiusatakse taga. Mujal on sagedased
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looduskatastroofid – üleujutused ja maavärinad, mis hävitavad inimeste elu-
kohad ning ohustavad nende elu. Mõnes piirkonnas ei leia inimesed tööd 
ning on sunnitud elama äärmises vaesuses.

Äärmiselt keerulistes oludes ei ole sageli inimesel muud valikut kui oma ko-
dust või kodumaalt lahkuda ning alustada uut elu mõnes teises piirkonnas 
või riigis. Inimesed rändavad, sest nad loodavad leida mujalt paremaid ja 
inimväärsemaid elutingimusi: nad usuvad, et leiavad töö ning saavad oma 
töö eest väärilist palka, et nende lastel on mujal õnnelikum lapsepõlv ning 
nad saavad hea hariduse, nende usku austatakse ja nende elu ei ole ohus.

Põgenik on inimene, kes on oma kodumaalt välja rännanud eri põhjustel. 
Inimesel, kellel on ohtlik oma kodus elada, on õigus taotleda väljaspool 
päritoluriiki rahvusvahelist kaitset, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel ees-
märgiga kaitsta isikute põhiõigusi väljaspool nende päritoluriiki.

Kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut, kes viibib väljaspool 
päritoluriiki ega saa sinna naasta, kuna kardab koduriigis põhjendatult rassi-
list, usulist, rahvusel, poliitilistel vaadetel või teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuulumisel põhinevat tagakiusamist, nimetatakse pagulaseks.

Tänapäeval on Eestist saanud heaoluriik ja oleme need, kes saavad pakku-
da pagulastele paika, kus rahulikult ja turvaliselt oma elu seada. Aastatel 
1997–2019 andis Eesti rahvusvahelise kaitse 531 inimesele, neist pagulas-
staatusega inimesi on 280.

Selleks, et pagulaste elu võimalikult kiiresti normaliseeruks, on oluline aidata 
teisest kultuurist tulnud inimesel kohaneda kohaliku eluga, olla sallivad ja 
toetavad. Eesti riigi eesmärk on, et pagulased kohaneksid meie riigis hästi ja 
panustaksid ühiskonda. Sisserännanutel on vajalik tundma õppida meie tra-
ditsioone ja nendega kohaneda ning on loomulik, et aitame põgenikel ennast 
siin vajalikuna tunda, kohtleme neid nagu oma kaasmaalasi, austame ka nen-
de arvamusi ja kombeid ning suhtume erinevustesse mõistvalt. Nii toimides 
võime olla Eesti üle uhked ning näitame ka teistele, et oleme piisavalt tuge-
vad, et hädasolijaid aidata.

Tähelepanu! Kui teie rühmas või lasteaias on rändetaustaga lapsi, pida-
ge	 nende	 perekondadega	 enne	 migratsiooni	 teemade	 käsitlemist	 nõu.	
Ühiselt saate kindlaks teha, et planeeritud tegevused on kõigi kultuuride 
suhtes	lugupidavad	ning	võtavad	arvesse	kõigi	laste	kogemusi.

Uuri lisaks
• Euroopa Rändevõrgustiku veebileht. www.emn.ee
• Integratsiooni Sihtasutuse veebileht. www.integratsioon.ee
• Migratsioon. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/migratsioon/
• Pagulased Eestis. Eesti pagulasabi veebileht. 

www.pagulasabi.ee/pagulased-eestis
• Rändetrendid maailmas, Euroopas ja Eestis. Kristi Anniste, 

Poliitikauuringute keskus Praxis. 2018. www.riigikogu.ee/wpcms/wp-
content/uploads/2018/08/ASK_Ränne.pdf

• ÜRO Migratsiooni Organisatsiooni veebileht. www.iom.int

https://www.emn.ee/
https://www.integratsioon.ee/
https://maailmakool.ee/migratsioon/
https://www.pagulasabi.ee/pagulased-eestis
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2018/08/ASK_R%c3%a4nne.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2018/08/ASK_R%c3%a4nne.pdf
https://www.iom.int/
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Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja rände juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Kas Sinu perekond on vahetanud elukohta?
2.	 Miks otsustab palju inimesi oma kodumaalt lahkuda?
3.	 Kuidas nad ennast uues riigis tunnevad?
4.	 Millist abi vajavad inimesed võõral maal?

ÕPPEMÄNG: KEHAKEEL AITAB 

Tegevuse käik
1.	 Rääkige lastega mõnes võõrkeeles, mida oskate, või mõelge välja laused 

„fantaasiakeeles”. Kuidas lapsed teist aru saavad?
2.	 Arutlege lastega, mida teha, kui oled jõudnud maale, kus räägitakse võõ-

rast keelt. Keegi ei mõista Sind ja Sina ei saa teistest aru. Kuidas selgitad 
teistele oma soove kehakeele abil?

3.	 Jagage lastele kaardid tegevuspiltide või esemetega ning laske neil ke-
hakeele abil väljendada, mida nad soovivad ja vajavad. Näiteks: „Mu kõht 
valutab.”, „Mul ei ole kammi.”, „Soovin juua!”, „Mul on kõht tühi.”, „Ma tahan 
kooki küpsetada.”, „Ma vajan nõela, mul on riided katki.”, „Mul ei ole hamba-
harja ja hambapastat.”.

KEEL JA KÕNE

loov 
eneseväljendamine

EESTI KEEL KUI 
TEINE KEEL

õpitud sõnade 
kordamine ja 
väljendamine

viisakusväljendite 
kasutamine

ÕPPEMÄNG: PIIRI ÜLETAMINE 

Teadmiseks lastele
Igal inimesel maailmas on oma nimi ja perekonnanimi. Selleks, et tõestada, 
et Sina oled ikka Sina ise, peab Sul olema isikut tõendav dokument. Iga pildi-
ga dokument ei tõenda Sinu isikut, vaid selleks peab Sul olema ID-kaart või 
pass. Euroopa Liidu piires saad reisida ka ID-kaardiga. Pass on vajalik reisimi-
seks väljapoole Euroopa Liitu. Isikut tõendavatel dokumentidel on peal sinu 
nimi, foto, isikukood, kodakondsus, sünniaeg ja -koht.

Mõnda riiki reisimiseks on vaja taotleda reisidokument – viisa. Riiki pikemaks 
ajaks jäämiseks on vajalik elamis- ja tööluba.

REISIMINE JA DOKUMENDID

Tegevuse käik
1.	 Uurige erinevaid dokumente: milline on ID-kaart? Milline on pass? Mille 

poolest nad erinevad? 

KEEL JA KÕNE

loov 
eneseväljendamine

lugemine

kirjutamine

mõtete kirjeldamine

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

erinevuste mõistmine
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PIIRI ÜLETAMINE 

Tegevuse käik
1.	 Kujutlege lastega ette olukorda, kus nad on sunnitud mingil põhjusel oma 

kodumaalt lahkuma, nad peavad ületama riigipiiri ja otsima elukoha teises 
riigis. Arutlege, mis selleks kõigepealt vaja on.

2.	 Mõelge välja 10 kujuteldavat riiginime (nt Estraalia, Kapimaa, Narnia) ja kir-
jutage need nimed kaartidele. Otsustage, milliste riikide elanikud saavad 
vabalt reisida ja kes vajavad viisat.

3.	 Laske lastel valida kaart, kus on peal riigi nimi – see jääb lapse elukoha-
riigiks.

4.	 Kujundage endale reisidokumendid: joonistage dokumendifoto, kirjutage 
enda nimi, elukohariigi nimi, lööge peale tempel, vajutage enda sõrmejälg 
ja kirjutage allkiri.

5.	 Leppige kokku mängureeglid (näiteks ilma viisata kodanikke riiki sisse ei 
lubata) ja jagage rollid: paar last või õpetaja on „piirivalvurid” ja ülejäänud 
lapsed „riiki sisserändajad”. Hiljem võivad lapsed rolle ja elukohariigi kaarte 
vahetada. 

6.	 Ehitage piiripunkt. Mängige, et „riiki sisserändajad” ületavad riigipiiri. Nad 
peavad esitama piirivalveametnikele oma „reisidokumendid”, selgitades, 
mis riigist nad tulevad ning millisel põhjusel.

7.	 Piiri ületades saavad uued kodanikud endale töö valida, piiri taha jääjad 
peavad minema kodumaale tagasi.

Kokkuvõte
Arutlege läbi erinevad rollid ja nendega kaasnevad tunded ning mõtted. Kui-
das võetakse uusi kodanikke uues riigis vastu? Kuidas tundsid ennast piirilt 
tagasi saadetud lapsed?

KUNST

inimese kujutamine

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

ÕPPEMÄNG: PÕGENEMINE KODUMAALT 

Teadmiseks lastele
Tihti liiguvad inimesed riigist riiki vabatahtlikult, et leida paremaid elutingi-
musi ja tööd. Kuid maailmas on riike, kus ei ole võimalik turvaliselt ja inim-
väärselt elada, inimesi kiusatakse taga, nende usulisi vaateid ning kultuurilisi 
eripärasid ei mõisteta, looduskatastroofid hävitavad nende kodusid ja osades 
piirkondades käib sõda. Sellistel juhtudel ei olegi inimestel valikut ja nad ot-
sustavad põgeneda teise riiki. Kahjuks valitakse põgenemiseks tihti eluohtlik 
teekond.

KEEL JA KÕNE

loov 
eneseväljendamine

jutustamine

sõnavara rikastamine
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PILDISEERIA 

Tegevuse käik
1.	 Jutustage pildiseeria järgi lugu ja arutlege nähtu üle.
2.	 Joonistage pildiseeriale lõpp ja jutustage sündmusest enda pildil.
3.	 Võrrelge erinevaid lahendusi! Milline lõpp on õnnelik?

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

erinevate kultuuride 
tundmine

ohtude mõistmine

KUNST

fantaasia väljendamine 
joonistuses

inimese kujutamine

kunstiteose 
kirjeldamine
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PAADIPÕGENIKUD 

Tegevuse käik
1.	 Vaadake internetist lisaks fotosid ja pilte paadipõgenikest.
2.	 Ehitage suurtest ehitusklotsidest paat.
3.	 Laske lastel kujutada ette olukorda, kus nad põgenevad oma kodumaalt, 

kuna seal on ohtlik – käib sõda ja pommitatakse kodusid. Proovige mahu-
tada paati nii palju lapsi kui võimalik.

4.	 Istuge paadis ja kujutlege, et merel algab torm. Kuidas ennast tunnete ja 
kuidas käitute?

Arutelu
1.	 Milliseid reegleid peab paadiga merele minnes järgima? Millised ohud 

Sind seal varitseda võivad? Kui turvaliselt tunneksid ennast paadis, kus on 
ettenähtust rohkem inimesi?

2.	 Mis tunne oli ülerahvastatud paadis? Mis tunne oleks siis, kui meri oleks 
tormine või kui oleks öö?

3.	 Miks inimesed riskivad eluga, püüdes põgeneda ülerahvastatud paadiga?

ÕPPEMÄNG: OLULISED ASJAD 

Tegevuse käik
1.	 Jagage lapsed väikesteks rühmadeks. Laske neil kujutleda, et nad peavad 

mingil põhjusel kodust lahkuma: näiteks on oodata maavärinat, teatati tsu-
namiohust vms.

2.	 Arutlege lastega, kuhu maale nad oma perega rändaksid ja miks? Kuidas 
nad sinna jõuaksid? Millist transpordivahendit tuleb selleks kasutada?          

3.	 Laske lastel rühmades arutada, mis on need 10 olulist asja, mis nad kodust 
kaasa võtaksid. Selgitage, et need peavad olema asjad, mida igaüks ise 
kanda jõuab.

4.	 Arutelu lõppedes, kui rühmaliikmed on omavahel kokkuleppele jõudnud, 
joonistavad või kirjutavad lapsed endale olulised asjad paberile.

5.	 Võrrelge töid teiste rühmadega, leidke sarnasusi ja erinevusi.

KEEL JA KÕNE

avatud suhtlemine

käände- ja pöördevor-
mide kasutamine kõnes

kirjutamine

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

ohtude mõistmine

õigete valikute 
tegemine

KUNST

fantaasia väljendamine 
joonistuses

kunstiteose 
kirjeldamine
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MATIK-ÕPE: PAGULASLAAGER 

Teadmiseks lastele
Pagulaspere elamu on umbes 16 m² ja see on mõeldud viiele inimesele. Tel-
gid või konteinerid on kohandatud ajutiseks varjupaigaks, seal puudub soo-
jendus. Tingimused on erinevad, mõnikord elatakse pagulaslaagris ajutiselt 
mõni kuu, kuid tihti võib perekond jääda pagulaslaagrisse aastateks. Pagulas-
laagrid muutuvad linnadeks, kus on vaja eluasemeid, koole, töökohti, poode 
ja muud eluks vajalikku.

Tegevuse käik
1.	 Uurige internetist, millised näevad välja pagulaslaagrid ja eluasemed, mil-

les pagulaspered elavad. Millised tingimused seal on?
2.	 Jagage lapsed paaridesse ja andke ülesandeks lahendada üks vajadus 

(majad peredele, koolid, mänguväljakud, aiamaad jne). Kasutage ehita-
miseks legoklotse.

3.	 Moodustage valminud ehitistest pagulaslaager.

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

erinevate kultuuride 
tundmine

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

kunstitöö otstarbe 
kirjeldamine

fantaasia väljendamine 
meisterduses

ÜRITUS: RÄNDEPÄEV 

Kutsuge rühma oma kogemustest rääkima rändetaustaga inimene. Näiteks 
mõni lapsevanem, kes on elanud välismaal, või välismaalane, kes elab Ees-
tis. Paluge lastel rühmades mõelda küsimusi külalise kodumaa, kommete ja 
eluolu kohta.

KEEL JA KÕNE

avatud suhtlemine

küsimuste küsimine

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

erinevate kultuuride 
tundmine

Kas tead?
1.	 Maailmas on 70,8 miljonit inimest, kes on pidanud erinevatel põhjustel oma 

kodust lahkuma.
2.	 Peamised riigid, kust ollakse sunnitud põgenema, on Süüria, Somaalia, Su-

daan, Afganistan.
3.	 Kõige enam pagulasi elab praegu Türgis.
4.	 Igal aastal upub Vahemerd ületades 3000–5000 inimest.
5.	 Kogu maailma põgenikest pooled on lapsed.
6.	 1944. aastal põgenes Eestist paadiga umbes 80 000 inimest.
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TEEMA AMANDA JA TERVIS

KESKNE KÜSIMUS
Kuidas saan mina hoida iseenda tervist ja läbi selle leevendada maailma ter-
vishoiuprobleeme?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad teada, kuidas igapäevased valikud ja hügieen mõjutavad ini-
meste tervist Eestis ning mujal maailmas. Õpitakse tundma vaimse ja füüsi-
lise tervise olemust ning viise, kuidas ennast ja teisi terve olemisel toetada. 
Areneb vastutustunne ja teadmine, kui palju sõltub iseenda tervislikest elu-
viisidest.

TÄHTPÄEVAD 20. märts – rahvusvaheline õnnepäev 
7. aprill – maailma tervisepäev
aprilli kolmas nädal – südamenädal
10. oktoober – ülemaailmne vaimse tervise päev
15. oktoober – ülemaailmne kätepesupäev
19. november – rahvusvaheline tualettide päev
1. detsember – ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Inimese kõige tähtsam vara on tema tervis. Hea tervis annab võimaluse elada 
rõõmsat ja tegusat elu. Tervist uurides vaadatakse inimese füüsilise, vaim-
se ja sotsiaalse heaolu seisundit tervikuna. Öeldakse, et inimese tervis on 
tema enda kätes. Liikudes piisavalt, süües tervislikult, käies regulaarselt ars-
ti juures, viibides värske õhu käes, hoolitsedes puhtuse eest ja hoides tuju 
rõõmsana teeb inimene palju selleks, et tervis oleks korras ja haigused ei 
kimbutaks. 

Rahvastiku tervise hindamiseks ja analüüsimiseks kogutakse mitmesugust 
statistikat. Üks enam levinud näitaja on inimeste keskmine oodatav eluiga. 
Eesti elanike keskmine oodatav eluiga on aasta-aastalt tõusnud. Statisti-
kaameti andmetel oli 2018. aastal Eestis keskmine oodatav eluiga sünni-
momendil meestel 73,86 aastat ja naistel 82,44 aastat. Globaalne keskmine 
oodatav eluiga on 71,4 aastat. Oodatav eluiga sõltub mitmesugustest tegu-
ritest: ümbritsev keskkond, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja tervisetead-
likkus, tööohutus, elatustase. Eestis meeste madalamat oodatavat eluiga 
saab näiteks selgitada statistikale toetudes meeste seas sagedamini levinud 
tervist kahjustava eluviisi harrastamise, füüsiliselt rasketel ning tervisele oht-
likel töökohadel töötamise ja üldiselt riskialtima käitumisega.
Lisaks oodatavale elueale kogutakse andmeid tervena elatud aastate kohta 
ning vastupidiselt oodatava eluea näitajatele on Eesti elanikkonna tervena 
elatud aastate arv viimasel ajal langenud. Tervena elatud aastaid mõjutavad 
kindlasti toitumis- ja liikumisharjumused ning sõltuvusainete tarvitamine. Kui 
viimased riskitegurid ei ole viimasel ajal tõusnud, siis kehvadest toitumis- ja 
liikumisharjumustest tulenevalt on kasvanud Eesti elanikkonna seas ülekaa-
luliste inimeste hulk. Ülekaalulisus on omakorda riskitegur erinevatele hai-
gustele nagu diabeet, liigesehaigused, pahaloomulised kasvajad, südame-
haigused.
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Füüsilise tervise kõrval on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu vaimsele ter-
visele. Hea vaimse tervise juures olles realiseerib inimene oma võimeid, tu-
leb toime pingete ja probleemidega, suudab tulemusrikkalt töötada, soovib 
ning oskab hoolida teistest ja iseendast, on võimeline osalema sotsiaalses 
elus ning vajadusel abi küsima. Vaimne tervis sõltub ühelt poolt geneetilis-
test eelsoodumustest, kuid väga tähtsad mõjutegurid on ka inimese arengu-
keskkond ning elusündmused. Keskkonda, milles laps kasvab, saab kujun-
dada, ning äärmiselt oluline roll lapse vaimse tervise juures on lapse suhetel 
oma vanematega ja teda ümbritsevatel suhetel laiemalt.

Eesti elanikel on võimalus oma tervist ja tervisenäitajaid kontrollida, murede-
ga arsti poole pöörduda ja abi saada, perearsti regulaarselt külastada. Kah-
juks ei ole maailmas kõigil võimalik oma tervise eest samamoodi hoolitseda 
ja tervishoiutöötajatelt abi saada. Maailmas on ligi 400 miljonit inimest, kellel 
ei ole ligipääsu arstiabile, ning vaesesse perre sündinud lastel on võrreldes 
jõukamate perede lastega ligi kaks korda suurem tõenäosus mitte elada oma 
viienda sünnipäevani. Arengumaades surevad inimesed haigustesse, mida 
saaks kvaliteetse ja kättesaadava arstiabi tagamisel ravida või vaktsineerimi-
se kaudu ennetada.

Kuigi globaalselt on peamiste nakkushaiguste juhtumite arv juba vähenenud, 
on oluline nende vähendamise nimel edasi töötada. Raviks vajalike vahendi-
te olemasolu tagamine haiglates ja kliinikutes aitab päästa palju elusid. Toi-
miv tervishoiuteenuste süsteem, odavamad ravimid ja mitmekülgne üldine 
tervisekasvatus edendavad tõhusalt inimeste heaolu. Putukatõrjevahendiga 
töödeldud sääsevõrgud aitavad vältida malaariat, vaktsineerimised leetreid, 
punetisi jt sarnaseid haigusi. Väga oluline tingimus tervise hoidmisel on kor-
ralike sanitaartingimuste olemasolu. Maailmas ei ole võimalust korralikku 
tualetti või käimlat kasutada ligi 2,4 miljardil inimesel. Suurt osa haigusi saab 
ennetada tualettide ehitamisega, käte pesemise ning puhta joogivee ja toi-
duturvalisuse tagamisega.

Rahvusvaheline kogukond pingutab selle nimel, et inimeste tervis paraneks 
ja riskid väheneksid. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest kolmas on pühenda-
tud inimeste tervise ja heaolu edendamisse, sõltumata nende elukohast või 
vanusest. Lisaks arstiabile ja teistele tervishoiu teenustele on suurt osa tervi-
sega seotud riske võimalik maandada või vältida hariduse abil. Haridus aitab 
inimestel mõista haiguste leviku põhjuseid, nende ära hoidmise võimalusi 
ning hügieeni ja vaimse tervise eest hoolitsemise olulisust. Seksuaalharidus 
aitab mõista pereplaneerimise olulisust, ära hoida soovimatuid rasedusi ja 
seksuaalsel teel levivaid haigusi, ära tunda kahjustavaid suhteid ja seksuaal-
kuritegusid. Eriti on märgatud naiste hariduse olulisust rahvastiku tervisenäi-
tajate parandamisel. Kui tüdrukud saavad kauem koolis käia ja naised hari-
dust omandada, on lastel suurem tõenäosus täisealiseks elada ja terved olla 
ning samuti kasvab tõenäosus, et nende lapsed saavad omakorda haridust 
ning parandavad elujärge.

Uuri lisaks
• Tervis ja heaolu. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/sdg3/
• Terviseinfo veebileht. www.terviseinfo.ee/et/
• Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. Tervise Arengu Instituut. 

pxweb.tai.ee/PXWeb2015/index.html
• Tervis. AKÜ veebileht. www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/

kestliku-arengu-eesmargid/tervis/
• Vaimne tervis. Tark Vanem veebileht. tarkvanem.ee/vaimne-tervis/
• Vaikuseminutid. Tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile. 

vaikuseminutid.ee

https://maailmakool.ee/sdg3/
https://www.terviseinfo.ee/et/
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/index.html
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/tervis/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/tervis/
https://tarkvanem.ee/vaimne-tervis/
http://vaikuseminutid.ee/
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Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja tervise juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Millised tegevused aitavad Sul ennast tervena hoida?
2.	 Kui tihti Sa pesed oma käsi?
3.	 Oled Sa tundnud ennast haigena? Mis Sa tegid, et terveks saada ning kas 

vajasid arstiabi?
4.	 Kuidas Sa ennast aitad, kui Sul on paha tuju ja Sa ei suuda rahuneda?

VESTLUS: KÄTEPESU ABC 

Teadmiseks lastele
Käte pesemine on üks kõige tõhusamatest abinõudest nakkuste leviku tõ-
kestamiseks ja see lihtne tegevus võib päästa miljoneid elusid. Me puuduta-
me iga päev sadu kordi erinevaid asju ja puutume kokku erinevate pisikutega. 
Erinevad bakterid, viirused või parasiidid võivad põhjustada tõsiseid haigusi. 
Kui tihti käsi pesta, siis peseme me pisikud kiiresti maha ja pääseme seeläbi 
nakatumisest. Käsi tuleb alati pesta enne sööki, pärast õuest tuppa tulekut, 
tualeti kasutamist ja lemmikloomaga mängimist.

Harjutus lastega
• Ava veekraan ja tee käed sooja veega märjaks.
• Võta peopessa seepi.
• Hõõru seep kätele laiali 20 sekundi jooksul või sama kaua, kui kulub väi-

kesele laulule.
• Hõõru laulu ajal kõiki käe osasid, sõrmi, käeselga, sõrmevahesid, näpuotsi, 

pöidlaid.
• Ära tee seda jooksva vee all.
• Loputa käed hoolikalt.
• Sulge veekraan ja kuivata käed.

KEEL JA KÕNE

mõtete kirjeldamine

kirjutamine

MINA JA KESKKOND

tervisliku eluviisi 
eristamine

hügieeninõuete 
järgimine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

MEISTERDAMINE: KÄTEPESUPLAKAT 

Joonistage laste käejäljendid paberile, kirjutage plakatile „PESE KÄSI!” või li-
sage teisi olulisi meeldetuletusi kätepesu kohta. Kaunistage plakat loovalt! 
Riputage plakatid lasteaia pesuruumi kraanikausi kohale või andke lastele 
kaasa kodus üles panemiseks.

KUNST

ümbritseva kujutamine 
vabalt valitud viisil

meeleolu, fantaasia 
väljendamine
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MEISTERDAMINE: SEEBITEGU

Vajalikud töövahendid
1.	 Üks või kaks tervet seepi või umbes tassitäis seebijääke
2.	 Vesi
3.	 Riiv või köögikombain
4.	 Klaasist mõõteanum

Tegevuse käik
1.	 Tehke kõigepealt seep pehmeks. Tervet seepi kasutades tuleb sellest suur 

klaasitäis helbeid riivida. Jääkide puhul piisab sellest, kui need käe vahel 
väiksemateks tükkideks pudistate (seda võib ka puhta köögikombainiga 
teha).

2.	 Oodake mõni tund, kuniks seebihelbed/-tükid pehmeks lähevad ning see-
bisegu hakkab meenutama paksu pastat. 

3.	 Mudige käte abil seebimass pehmeks ning vormige sellest meelepärase 
suurusega kujundid. Võite massi suruda ka vormidesse.

4.	 Tõstke seebid seejärel jahedasse kuiva kohta – need peavad enne kasuta-
mist umbes nädalakese kuivama ja tahkestuma.

5.	 Soovi korral saate seebipallidele lisada toiduvärve, kuivatatud taimi, loo-
duslikke lõhnaaineid või muid taimseid lisandeid. Väga sobivad on laven-
del, kummel, münt, roheline tee või muu meelepärane. Võite seebimassi 
sisse peita ka mõne väikese üllatusmänguasja.

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

kunstitöö otstarbe 
kirjeldamine

esemete kaunistamine

UURIMUSÕPE: TUALETI TÄHTSUS 

Teadmiseks lastele
Meil on väga vedanud, sest enamasti on meil võimalus käia tualetis. Maailmas 
ei ole hulgal inimestel (1,2 miljardil) võimalik WC-d kasutada, nad peavad as-
jal käima näiteks põõsa taga või veekogudes. See teeb inimeste elu väga 
keeruliseks. Näiteks naised ei tohi paljudes maades avalikult põllul pissil käia 
ja öösel üksi väljas liikuda on ohtlik. Tüdrukud ei saa käia koolis, sest seal pole 
tualette. Lisaks ebamugavusele põhjustab korralike sanitaartingimuste puu-
dumine tõsiseid terviseprobleeme – ligi pooled arengumaade elanikest kan-
natavad erinevate haiguste käes, mida saaks vältida kätepesu ja tualettide 
ehitamisega. Arvatakse, et 88% kõhulahtisuse juhtumitest on seotud saasta-
tud vee, puuduliku hügieeni ja kehvade sanitaartingimustega. Nendesse en-
netatavatesse haigustesse sureb umbes 1,5 miljonit inimest aastas ja 4000 
last päevas.

Arutelu
LAHENDA PROBLEEM
1.	 Sul on väga tugev soov minna tualetti, aga sa ujud basseinis. Mis Sa teed?
2.	 Te lähete kogu rühmaga metsa jalutama. Ühel poisil on tugev kakahäda. 

Mis te teete?
3.	 Lasteaias on tualettruumis veeuputus ja kahjuks ei saa te sellel päeval 

seda kasutada, kuidas lahendaksite olukorra?
4.	 Yenma on väike tüdruk, kelle kodus ei ole WC-d. Nende pere peab tualetis 

käima maja taga võsas, aga õhtuti kardab Yenma üksi pissile minna. Kuidas 
Sa teda aitaksid?

Joonistage koomiks
1.	 Paluge lastel joonistada ühest kirjeldatud juhtumist ja selle lahendusest 

lihtne neljast ruudust koosnev koomiks.
2.	 Arutlege ühiselt nende juhtumite üle.
3.	 Tehke koomiksitest näitus.

MINA JA KESKKOND

tervisliku eluviisi 
eristamine

hügieeninõuete 
järgimine

erinevate kultuuride 
tundmine

KUNST

meeleolu, fantaasia väl-
jendamine joonistuses

kunstitöö otstarbe 
kirjeldamine:
ümbritseva kujutamine 
vabalt valitud viisil
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UURIMUSÕPE: PISIKUTE LEVIK

Teadmiseks lastele
Pisikud levivad mitmel erineval viisil. Need võivad levida vee ja õhu kaudu. 
Samuti levivad pisikud siis, kui me katsume musti asju ja puudutame pärast 
silmi või suud.

KATSE 1

Tegevuse käik
1.	 Võtke kaks viilu saia.
2.	 Hõõruge ühte saiaviilu pesemata käte vahel ja pange kinnisesse kilekotti 

või kaanega suletavasse purki.
3.	 Peske käed ja toimige teise saiaviiluga samamoodi.
4.	 Jälgige ajas toimuvat.
5.	 Millisele saiaviilule tuleb hallitus enne peale? Arutlege, miks see nii on.
6.	 Mida see katse näitab?

KATSE 2

Tegevuse käik
1.	 Puhuge täis tumedat värvi õhupall.
2.	 Tehke käed kokku valge pulbriga: näiteks jahu, beebipuudri või tärklisega.
3.	 Mängige mitmekesi õhupalliga.
4.	 Jälgige, mis juhtus õhupalliga. Tehke järeldused.

MINA JA KESKKOND

tervisliku eluviisi 
eristamine

hügieeninõuete 
järgimine

keskkonnamõju 
kirjeldamine
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UURIMUSÕPE: ESMAABIVÕTTED 

Teadmiseks lastele
Arsti töö on väga tähtis ja vastutusrikas. Arstide ülesanne on ravida haigeid 
ja anda vahel esmaabi. Õigete võtete abil saab väike laps anda endale või 
sõbrale lihtsat esmaabi. Kõige olulisem on vältida õnnetusi ja elada ohutult.

1.	 Õnnetuse korral kutsu kohe abi. Helista numbril 112 või mõnele täiskasva-
nud inimesele: ütle oma nimi, mis õnnetus ja kuskohas juhtus. Täiskasva-
nud aitavad Sind ja ütlevad, mida teha.

2.	 Väikesed kriimustused pese ettevaatlikult kraani all puhtaks, kuivata puh-
ta rätikuga ja pane peale plaaster.

3.	 Suurem haav, kust jookseb palju verd, tuleks katta puhta sidemega. Kui 
Sul ei ole sidet, siis leia mõni teine puhas ja pehme asi, millega verejooks 
katta. Sobib ka väike pehme mänguasi. Suru see haavale ja seo mingi tu-
geva riideriba abil haava peale.

4.	 Käe põletamisel pane käsi voolava jaheda vee alla.
5.	 Külmunud näppudel või varvastel lase jaheda või toasooja (mitte kuuma) 

vee sees soojeneda.
6.	 Pea äralöömise korral pane kannatanu istuvasse asendisse ja räägi tema-

ga, ära lase tal magama jääda.

MINA JA KESKKOND

ametite tundmine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale: ohtude 
mõistmine

ÕPPEMÄNG: ARSTIABI

Ettevalmistus
Joonistage paberitele inimfiguurid ja kujutage igal figuuril ühte terviseprob-
leemi, mida lapsed mängu käigus lahendavad.

Tegevuse käik
1.	 Jagage lapsed kolmesteks rühmadeks: arst, medõde ja patsient.
2.	 Iga rühm tõmbab endale ühe patsiendikaardi ehk haigusloo.
3.	 Andke patsiendile esmaabi, kasutades eelnevalt õpitud oskusi.
4.	 Vahetage juhtumeid ja rolle.

Arutelu
1.	 Kuidas läks, kas patsiendid said abi?
2.	 Kas arsti töö tundus kerge või pigem keeruline?
3.	 Kas oled ise kunagi esmaabi vajanud?

MINA JA KESKKOND

ametite tundmine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale: ohtude 
mõistmine

KUNST

inimese kujutamine
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VESTLUS/ARUTELU: TABULA RASA EHK PUHAS LEHT 

Teadmiseks lastele
Kellelgi ei ole õigus teisi kiusata ega neile halvasti öelda, rääkimata löömi-
sest. Isegi siis, kui kiusaja ütleb, et oled ise süüdi või et ta teeb nalja, ei õigusta 
see teistele haiget tegemist. Kiusamine on igal juhul vale. Kui näed, et Sulle 
või teisele lapsele tehakse liiga, tuleb sellest rääkida täiskasvanule.

Tegevuse käik
Selgitage lastele sõnade tähtsust puhta valge paberilehe metafoori abil.

1.	 Võtke üks valge paber ja tooge võrdlus paber versus lapse hing.
2.	 Selgitage lastele, et lasteaeda tulles on hing nagu puhas leht ehk tabula 

rasa ja lastel on hea tuju. 
3.	 Paluge lastel mõelda, millised tunded neid valdavad ja mis juhtub, kui 

keegi ütleb neile halvasti.
4.	 Võtke valge paber ja kirjutage paberile mingi halb sõna.
5.	 Lugege sõna kõvasti ette ja kortsutage seejärel paber. Selgitage, et sama-

moodi on lapse hing haiget saanud ehk „kortsus”. Võite näitlikustamiseks 
kirjutada veel halbu sõnu ja igal korral uuesti paberit kortsutada.

6.	 Vabandust paludes saab küll hinge natuke „siluda”, aga halb sõna on jät-
nud hinge paha tunde. Tehke näitlikustamiseks valge paber lahti ja siluge 
kortsud välja. Paber pole enam sama sile ja jäljed on näha.

7.	 Arutlege, mis tunne on, kui keegi Sind lööb? Võib tunduda, nagu keegi 
rebiks Sul tükikese südamest. Rebige näitlikustamiseks üks tükk valgest 
paberist.

8.	 Jällegi on võimalik paluda andeks. Mõelge koos, kas löömist andestada 
on kerge? Mis juhtub, kui püüad paberit parandada? Kas paberi saab muu-
ta endiseks?

Kokkuvõte
Arutlege lastega, mis juhtus. Kõige olulisem on mitte kunagi ei sõnadega ega 
ka füüsiliselt kellelegi haiget teha. Ükski vabandus ei muuda tehtut olema-
tuks ega too tagasi endist hea tuju.

KEEL JA KÕNE

loov 
eneseväljendamine

mõtete kirjeldamine, 
kuuldust arusaamine

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

erinevuste mõistmine

õigete valikute 
tegemine

ÜRITUS: ESMAABIPÄEV

Kutsuge lasteaeda meditsiinitöötaja, kes tutvustab lastele oma tööd ja õpe-
tab neile lihtsaid eneseabivõtteid. Võimalusel kaasake lapsevanemaid, kes 
saaksid koos lapsega uusi oskusi omandada.

MINA JA KESKKOND

ametite tundmine

tervisliku eluviisi 
eristamine

Kas tead?
1.	 Tualettpaberi leiutasid 1857. aastal hiinlased.
2.	 Nahal elutseb umbes 32 000 000 bakterit.
3.	 Inimene aevastab kiirusega kuni 160 km/h ja nii levivad pisikud väga kii-

resti.
4.	 Inimene magab ⅓ oma elust. 
5.	 Tualettruumil on naljakaid nimesid: keisrikoda, kullakamber, karula, ker-

gendusministeerium, lasketiir.
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TEEMA AMANDA JA TARBIMINE

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina vähem tarbida ja oma tegevusega maailma puhtana hoida?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad ülevaate, kuidas on tarbimine seotud prügi tootmisega ja kui-
das oma tarbimisharjumusi muutes on võimalik keskkonda säästa. Lapsed 
õpivad prügi sortima, mõistavad, kui oluline on asjade taaskasutus ja miks 
poest toitu ostes tuleks eelistada kohalikku toodangut ning õiglase kauban-
duse märgisega tooteid.

TÄHTPÄEVAD 18. märts – globaalne taaskasutuspäev 
mai teine pühapäev – õiglase kaubanduse päev
septembri kolmas laupäev – ülemaailmne maailmakoristuspäev
oktoobri viimane nädal – õiglase kaubanduse nädal
novembri viimane laupäev – ostuvaba päev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Eesti inimesed on harjunud tarbima ja pidevalt asju juurde ostma. Peame loo-
mulikuks, et meil on olemas kõik eluks vajalik ning rohkemgi. Liigne tarbimi-
ne kurnab aga loodust ning reostab keskkonda. Üks murekoht liigtarbimise 
juures, mida kõik meist kindlasti märkavad, on suur prügi hulk. Prügi nimeta-
takse ka jäätmeteks ning neid on mitut sorti. On selliseid jäätmeid, mida ei ole 
võimalik enam kasutada, ning selliseid, mida saab ümber töödelda ja uuesti 
kasutada. Osa prügist on võimalik põletada, osa laguneb looduses, kuid on 
ka sellist prügi, mis on loodusele ohtlik. Palju jäätmeid tekitatakse tööstuses 
ja tootmises, kuid ka kodumajapidamistes. Eestis tekib kodumajapidamistes 
jäätmeid keskmiselt 300 kilogrammi inimese kohta aastas.

Prügi- ehk jäätmeprobleemiga tegeldakse pidevalt kogu maailmas: arenda-
takse prügiveoteenuseid, pööratakse tähelepanu ümbertöötlemisele ja sor-
teerimisele, korraldatakse prügi koristamise talguid, propageeritakse taas-
kasutust, tegeldakse ohtlike jäätmete ladestamise ning ümbertöötlemisega.

Ühelt poolt on äärmiselt oluline tekkinud prügiga õigesti ringi käia: seda sor-
tida, liigiti koguda, viia jäätmejaamadesse või kogumiskonteineritesse. Sor-
teeritud prügi saab ümber töödelda. Näiteks paberist tehakse uut paberit, 
plastist fliisi, klaasist uusi klaasanumaid ja klaasvilla. Siiski satub palju jäät-
meid metsa alla, tänavatele ja merre. Seetõttu kerkivad linnade ümber suu-
red prügimäed ja ookeanis ujuvad prügisaared. Looduses vedelev prügi on 
ohtlik loomadele ja lindudele.

Eesti elanikke kohustab prügiga õigesti ümber käima seadus. Samuti kor-
raldatakse vabatahtlikke prügikoristustalguid, näiteks toimub kevaditi Teeme 
Ära talgupäev, millest võtab osa suur hulk inimesi. Eestis on prügimajandus 
enamasti korrektselt korraldatud. Meil kehtib näiteks pakendiseadus, tänu 
millele töödeldakse ümber ja taaskasutatakse pakendeid.
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Vähem arenenud maades, kus jäätmete kogumine pole hästi korraldatud ja 
jäätmekäitlus puudub, jääb mittelagunev prügi loodusesse ning tänavatele 
lihtsalt vedelema. Samuti saadavad jõukamad lääneriigid oma jäätmeid are-
nevatesse maadesse, kus väike osa sellest ümber töödeldakse, kuid väga 
suured kogused jäävad korralikult välja ehitamata prügilates loodust reos-
tama.

Tähtis on mõista, et vaid seaduse järgimisest, prügi sorteerimisest, jäätmete 
ümbertöötlemisest ning koristustalgutest ei piisa. Olulisem on vähem prügi 
tekitada ja vähem tarbida. Lähtuda võiks põhimõttest, et kõige loodussääst-
likum on kasutada asju, mis juba olemas on. Kui on vaja eset, mida kodus ei 
ole, võiks seda laenata, kellegagi vahetada, taaskasutuskeskusest soetada 
või ise teha. Uue asja ostmine võiks olla kõige viimane lahendus, kuna selle 
tootmiseks kulutatakse palju ressursse.

Viimasel ajal räägitakse üha rohkem vastutustundliku tarbimise olulisusest. 
Vastutustundlik tarbija tarbib targalt – enne ostu sooritamist mõtleb läbi oma 
vajadused, teeb selgeks kauba päritolu, uurib müüja või teenusepakkuja 
tausta ning hindab tema usaldusväärsust. Näiteks võiks poes mõelda, kas 
toode, mida soovime osta, on meile vajalik või saaksime ilma selleta hakka-
ma? Kui palju või kui kaua me seda kasutaksime ja kuhu selle toote viiksime, 
kui seda enam ei vaja? Kui soetaksime endale ainult neid kaupu, mida va-
jame, säästaksime raha ja keskkonda. Samuti võiks vältida poest kilekoti ja 
pudelivee ostmist või puuviljade pakendamist eraldi plastikkottidesse. Veidi 
ette mõeldes, oma ostukotiga poodi minnes ja joogipudelit kaasas kandes 
on seda lihtne teha. Mõistlik oleks osta toitu, mille pakendamiseks on ka-
sutatud võimalikult vähe ja loodussõbralikke materjale, mille pakendit saab 
hiljem ümber töödelda või korduvalt kasutada.

Eelistades poest ostes kodumaist kaupa, mis on valmistatud kohalikust toor-
ainest, säästetakse transpordikulusid, saastatakse vähem keskkonda ning 
toetatakse Eesti tootjaid.

Suur osa tarbitavatest toodetest ja teenustest on aga pärit arengumaadest 
ning meil on raske saada teavet, mis tingimustes on töötanud inimesed, kes 
kaupa toodavad või teenust pakuvad, ja kuidas on sealjuures toimitud kesk-
konnaga – kas on arvestatud kauba tootmise mõju keskkonnale ning kesk-
konnariske võimalikult vähendatud või pole sellele mõeldud ja toimitakse 
keskkonda saastavalt. Arengumaadest pärit kaupade puhul tulevad meile 
appi aga erinevad sertifitseerimissüsteemid, mis aitavad luua seose tarbijate 
ja tootjate vahel rahvusvaheliste kokkulepete kaudu.

Üks vanemaid ja erinevatele arenguaspektidele tähelepanu pöörav märgis 
on Fairtrade. Fairtrade on loodud parandama Aafrika, Aasia ning Kesk- ja 
Lõuna-Ameerika talunike ja tööliste positsiooni kaubandussüsteemis, taga-
des, et kasutatud ei ole lapstööjõudu, tegijad saavad oma töö eest väärilist 
tasu ning osa saadud tuludest suunatakse kohaliku kogukonna elujärje pa-
randamisse. Süsteem toetab ja julgustab keskkonda säästvat tootmist, pro-
pageerides mahepõllundust. Teadlikkus toodete päritolust ja saamisloost, 
neile aspektidele tähelepanu pööramine ning oma ostueelistustes neist läh-
tumine aitab kaasa maailma eri piirkondade võrdsemale arengule.
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Uuri lisaks
• Jäätmed. Keskkonnaministeeriumi veebileht. www.envir.ee/et/jaatmed
• Jäätmeratas. Keskkonnaministeerium. 

www.envir.ee/sites/default/files/jaatmeratas.pdf
• Kuidas prügi sortida? Keskkonnaministeeriumi veebileht. 

www.envir.ee/et/kuidas-prugi-sortida
• Teeme Ära veebileht. www.teemeara.ee
• Vastutustundlik ettevõtlus ja õiglane kaubandus. Maailmakooli veebileht. 

maailmakool.ee/vastutustundlik-ettevotlus-ja-oiglane-kaubandus/?
materials=87

• Vastutustundlik tarbimine. Mondo veebileht. 
mondo.org.ee/tegevused/eestis/vastutustundlik-tarbimine/

• Õiglane kaubandus: taustinfo artiklid. Maailmakooli veebileht. 
maailmakool.ee/artiklid-oiglasest-kaubandusest/

• Õiglase kaubanduse märgiste info. Fairtrade Eesti veebileht. 
www.fairtrade.ee/margised

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja tarbimise juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Mis on Sinu jaoks elus vajalikud asjad? Nimeta neid.
2.	 Mida teed asjadega, mida enam ei vaja (näiteks väikseks jäänud riided ja 

vanad mänguasjad)?
3.	 Mis saab Sinu kodus tekkinud jäätmetest?
4.	 Mis juhtub siis, kui prügi maha visata?

ÕPPEMÄNG: VAJADUSED JA SOOVID 

Tegevuse käik
1.	 Arutlege lastega, millised asjad on eluks vajalikud ning millised asjad on 

need, mida tahame, kuid tegelikult ei vaja. 
2.	 Lõigake ajakirjast välja või leidke vajalikud pildid ning jagage need laste 

abiga kahte hulka: asjad, mis on eluks vajalikud, ja asjad, mida soovime, 
kuid mis ei ole eluks vajalikud.

Kokkuvõte
Milliseid asju on rohkem? Kas neid, mida vajame, või neid, mida soovime?

KEEL JA KÕNE

sõnavara rikastamine

MINA JA KESKKOND

õigete valikute 
tegemine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

KUNST

erinevate vahendite 
kasutamine

kunstiteose 
kirjeldamine

https://www.envir.ee/et/jaatmed
https://www.envir.ee/sites/default/files/jaatmeratas.pdf
https://www.envir.ee/et/kuidas-prugi-sortida
https://www.teemeara.ee/
https://maailmakool.ee/vastutustundlik-ettevotlus-ja-oiglane-kaubandus/?materials=87
https://maailmakool.ee/vastutustundlik-ettevotlus-ja-oiglane-kaubandus/?materials=87
https://mondo.org.ee/tegevused/eestis/vastutustundlik-tarbimine/
https://maailmakool.ee/artiklid-oiglasest-kaubandusest/
https://www.fairtrade.ee/margised
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KIRJANDUSPALA „SÕNAKUULMATU PRÜGI” 
Markus Saksatamm 
Kogumikust „Viieküüruline kaamel ja teisi naljajutte”, 2016. (Avaldatud autori loal.)

„Karel, ole hea, vii prügi välja!” hõikas ema. Kareli nägu tõmbus vingu, tema 
tahtis hoopis telekat vaadata. „Pärastpoole,” lubas poiss, „Näiteks homme või 
ülehomme”.
„Homme on ju sinu sünnipäev, Karel!” Ema kolistas köögis nõudega. „Kas sul 
külaliste ees häbi pole?” Poiss ohkas, ta lonkis kööki, koukis prügikastist koti 
ja sidus selle suu sõlme.
„Ära sa biolagunevaid jäätmeid unusta! Need tuleb eraldi panna. Ja vanu aja-
lehti on ka. Ajalehed tuleb kindlasti visata paberikonteinerisse.”
„Jaa, jaa,” pomises Karel tujutult. Ta vantsis köögist esikusse, avas välisukse ja 
siis tuli talle hea mõte. Poiss paugutas korra ust, ent hiilis oma tuppa tagasi 
ja lükkas prügikotid jalaga voodi alla. Tõepoolest, ega siis prügiga nii kiiret ka 
pole. Nüüd võis teleka ette lipata.
Õhtul puhastas Karel hambad ja puges voodisse. Väljaviimata prügi oli soo-
tuks ununenud. Kõik ta mõtted keerlesid hommikuse sünnipäeva ümber. Siis 
tuli uni. Midagi nagu kolksatas, keegi kõhistas naerda.
Karel ärkas, süütas lambi ja heitis toale unise pilgu. Aga juba järgmisel hetkel 
oli rammestus kui peoga pühitud.
Voodialune prügi oli kottidest välja pugenud. Üks pahaksläinud peet veeres 
üle põranda ning tema teekonnast jäi vaibale inetu punane jutt. Aga see ei 
olnud kaugeltki kõik. Kartulikoored ronisid nagu tõugud mööda seinu üles ja 
vanad ajalehed laperdasid justkui kajakad lae all ning kriiskasid vastiku hää-
lega. Koos prügiga oli tuppa ilmunud ka hulkuv kass – selline rääbakas ja 
kriim.
„Kõtt, kass!” karjus Karel ja trampis jalgu. Aga ülbe elukas ei teinud kuulma-
gi. Ronis hoopis kardinapuule, võttis istet, vehkis käpaga nagu mängiks näh-
tamatut kitarri ja laulis: „Ägedaks ja cooliks saan teiseks juuliks …” „Lõpeta,” 
hüüdis Karel, „täna on minu sünnipäev!” „Sünnipäev jääb ära!” käratas kass 
„Mina oma prügimäel selliseid asju ei talu!” Karel maigutas nõutult suud ega 
osanud korraga midagi kosta.
Samal hetkel kõlas uksekell. Need on kindlasti külalised, rõõmustas poiss, 
Sander ja Priit ja Lisette ja oh, kõik tema klassikaaslased, nüüd on ta pääste-
tud! Ent siis toimus midagi kohutavat. Prügi tungis talle igast küljest kallale 
– kilekotid haarasid käed ja jalad salakavalalt haardesse, aga pahaksläinud 
peet puges tropina suhu. Uksekell kõlas veel kord.
„Kes seal on?” küsis kass. Kareli õuduseks matkis va kõuts tema enda häält. 
„Need oleme meie,” hüüdsid külalised, „tee lahti, Karel!”.
„Ei tee!” õiendas kass jälle Kareli häälega. „Jätke kingitused ukse taha!”
„Kas me siis sõbrad enam polegi?”, küsis keegi, vist Lisette.
„Ei ole,” kinnitas kass, „mina teile kringlit ei paku!”
Karel tahtis hüüda, et ärgu nad kuulaku kassi, aga ta ei saanud sõnagi suust. 
Karel rabeles kõigest väest ja ärkas. Ta oli näinud vaid halba und.
Siis hakkas poisil kiire. Ta riietus, haaras voodi alt prügikotid, tormas ruttu õue 
ja toppis jäätmed prügikasti – tavaprügi ühte konteinerisse, biolagunevad 
teise, ajalehed rändasid mõistagi rohelisse paberikonteinerisse. Karel ohkas 
kergendatult.
Siis silkas ta koju. Tuli ju sünnipäevapeoks riided vahetada.

Arutelu
1.	 Mis Sa arvad, kas Karel jätab edaspidi samuti prügi tuppa vedelema?
2.	 Miks ei ole õige prügi maha visata?
3.	 Miks on prügi jaoks ette nähtud erinevad konteinerid?
4.	 Mida tähendab mõiste „biolagunevad jäätmed”?

KEEL JA KÕNE

lastekirjanduse 
tundmine

kuuldust arusaamine

jutustamine

sõnavara rikastamine

EESTI KEEL KUI 
TEINE KEEL

teksti põhisisu 
mõistmine

küsimustele vastamine
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ÕPPEMÄNG: PRÜGI SORTIMINE 

Arutelu
1.	 Millist sorti prügikonteinerid on Sinu kodus olemas?
2.	 Kus ja millised konteinerid on veel olemas?
3.	 Millised jäätmed tuleb viia jäätmejaama või taaskasutuskeskusesse? 
4.	 Kuidas sorditakse prügi arengumaades, kus puudub jäätmekäitlus?
5.	 Mis sellest prügist saab?

Tegevuse käik
1.	 Leidke puidust või papist kastid, mis sobiksid „prügikonteineriteks” ehk 

jäätmete kogumiskastideks.
2.	 Kirjutage kogumiskastidele peale vastavate jäätmete nimetused: paber, 

klaas, plastik, ohtlikud jäätmed, olmeprügi.
3.	 Kallake „prügi” (pakendid, katkised mänguasjad, klaaspurgid, patareid, kile-

kotid, plastist karbid, pappkarbid jm) hunnikusse ja asuge esemeid sortima.                                                            
4.	 Viige prügi õigetesse konteineritesse!
5.	 Kontrollige, kas prügi on õigesti sorditud. Mida saab taaskasutada? Kuidas?

Kui ei ole võimalik päris prügi kasutada, võite sortida ka pilte/fotosid prügist

MINA JA KESKKOND

keskkonna hoidmine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

MEISTERDAMINE: T-SÄRKIDEST POEKOTID

Teadmiseks lastele
Tavalise kilekoti lagunemiseks kulub 10–20 aastat. Kui kasutame korduv-
kasutatavaid kotte, vähendame tarbimist ja säästame loodust. Poekoti saad 
meisterdada vanast T-särgist.

Tegevuse käik
1.	 Lõigake väikseks jäänud T-särgilt varrukad ära, nii saate neist kotisangad.
2.	 Lõigake särgi alaossa umbes 3 cm vahedega ribad. Hoidke lõikamise ajal 

särgi esimene ja tagumine pool koos, nii saate täpselt ühepikkused ribad.
3.	 Siduge iga ribade paar tugevalt sõlmega kokku.
4.	 Särgi kaelaosast tekib kotisuu.
5.	 Kasutage isetehtud poekotti, nii vähendate prügi hulka ja tarbite vastutus-

tundlikult.

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
vahendeid kasutades

õigete valikute 
tegemine
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UURIMUSÕPE: MIKS EELISTADA ÕIGLAST KAUBANDUST? 

Pildivaatlus
Leidke Internetist fotosid lapstööjõu kasutamise kohta. Uurige pilte ja arutlege:
1.	 Kes on pildil ja mida ta teeb?
2.	 Kuidas Sulle tundub, kas see töö on raske või kerge?
3.	 Mis Sa arvad, miks mõnes istanduses või tehases töötavad lapsed?
4.	 Kas selline töö võib lapsele ohtlik olla?

Animatsiooni vaatamine 
Vaadake koos lastega õiglase kaubanduse šokolaadi teemalist Jänku-Jussi 
multifilmi: maailmakool.ee/toode/janku-jussi-sokolaadipaev/

Arutelu
1.	 Mis on kakao ja kus see kasvab?
2.	 Kas kakaokasvatajad saavad oma töö eest õiglast palka?
3.	 Mis juhtub, kui laps peab tööl olema ega saa kooli minna?
4.	 Kuidas tunneme ära šokolaadi, mille eest on töölised saanud õiglast palka?

Teadmiseks lastele
Püüame osta poest võimalikult palju kodumaist kaupa, kuid on palju tooteid, 
mis tuuakse meile sisse teistest maadest. Sulle meeldib kindlasti süüa šoko-
laadi ja banaani või juua kakaod. Kas oled mõelnud, et Sinu lemmiktoitude 
kasvatamiseks peavad paljud lapsed istandustes rasket tööd tegema ja nad 
ei saa lasteaias ega koolis käia?

Lapsi sunnitakse tööl käima sellepärast, et pered elavad vaesuses. Tööand-
jad võtavad tööle lapsi, sest lapsed on odav tööjõud, neile peab vähe palka 
maksma.
Kui alla 15-aastane laps teeb tööd, mis segab  tema kooliskäimist, õppimist ja 
puhkust ning takistab tema arengut, siis nimetatakse seda lapstööjõu kasu-
tamiseks. Lapsed töötavad arengumaades ka rõivatööstuses, kaevandustes, 
ehitustel, teeninduses.

Lisaks kasutab hulk talunikke istandustes kemikaale ja väetisi. Nii puutuvad 
töötavad lapsed kemikaalidega kokku ja see on kahjulik nende tervisele.
 
Kuidas saad Sina võidelda lapstööjõu kasutamise vastu?

Osa ettevõtteid paneb oma toodetele sildi „õiglane kaubandus”. Kui ostad 
poest näiteks Fairtrade’i märgisega tooteid, võid kindel olla, et nende too-
dete (suhkur, šokolaad, kohv, tee jne) tooraine kasvatamisel pole kasutatud 
lapstööjõudu, töötajaid koheldakse õiglaselt ja tooraine kasvatamisel pole 
kasutatud väetisi ega kemikaale.

Eestis on saadaval Fairtrade’i märgisega kohv, tee, suhkur, puuviljad, lilled, 
puuvillatooted.

Õppekäik
Tehke õppekäik enda lasteaia lähedal asuvasse poodi. Leidke seal müüda-
vate toodete seast võimalikult palju õiglase kaubanduse märgisega kaupu. 
Võrrelge tooteid tavakaupadega (hinnad, pakend jne). Arutlege lastega, kas 
nemad eelistaksid Fairtrade’i märgisega või tavalisi tooteid.

KEEL JA KÕNE

jutustamine

mõtete kirjeldamine

sõnavara rikastamine

MINA JA KESKKOND

keskkonnamõju 
kirjeldamine

erinevate kultuuride 
tundmine

õigete valikute 
tegemine

https://maailmakool.ee/toode/janku-jussi-sokolaadipaev/
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ÜRITUS: TAASKASUTUSPÄEV „ANNA MÄNGUASJADELE UUS ELU”

Kaasake üritusse kogu lasteaed. Korraldage saalis mänguasjade taaskasu-
tuslaat. Paluge lastel tuua lasteaeda mänguasju (raamatud, lauamängud 
jne), millega nad enam ei mängi. Lapsed vahetavad selle nööbi vastu ning 
iga nööbi eest saavad valida endale laadal uue mänguasja.

Selles tegevuses võivad kaasa lüüa ka lapsevanemad (näiteks lastekaupade 
vahetamisel).

MINA JA KESKKOND

keskkonna hoidmine

õigete valikute 
tegemine

Kas tead?
1.	 Villane sokk laguneb looduses üks aasta, kartongist piimapakk viis aastat, 

nahast king 45 aastat, plastmasspudel vähemalt 450 aastat.
2.	 Esimesel eluaastal kulub lapsel 2000–3000 mähet. Need lagunevad loo-

duses 75–450 aastat.
3.	 Ühest konteineritäiest (umbes 110 kg) klaastaarast saab valmistada 200 

uut klaaspudelit.
4.	 Vaikses ookeanis ujub väga suur prügisaar (mis on 15 korda suurem kui 

Eestimaa).
5.	 Pudelivesi on tuhat korda kallim kui kraanivesi.
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TEEMA AMANDA JA TOIT

KESKNE KÜSIMUS
Kuidas saan mina toimida jätkusuutlikult ning panustada toiduohutuse ja 
-turvalisuse tagamisse?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad ülevaate toiduprobleemidest maailmas. Materjalidega töö-
tades mõistavad lapsed, kuidas nad ise saavad oma suhtumise ja tegevu-
sega panustada sellesse, et toidupuuduse all kannatavate inimeste olukord 
maailmas paraneks. Lapsed õpivad väärtustama toitu, suhtuma teadlikumalt 
toidujäätmetesse ning teadvustama oma seotust teiste inimeste heaoluga.

TÄHTPÄEVAD 1. oktoober – rahvusvaheline taimetoidu päev
16. oktoober – toidupäev 
novembri eelviimane nädal – üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Toit on inimestele hädavajalik – peame saama piisavalt energiat ja toitaineid, 
et ellu jääda ja terved olla. Puutume toiduga kokku iga päev, kuid ei mõtle 
sageli sellele, millest meie toit täpselt koosneb, kuidas see meie taldrikule 
jõuab ja kust pärineb. Suur osa toidust, mida sööme, on pärit maailma eri pai-
gust ning oleme seega toidu kaudu seotud inimestega üle kogu maa.

Üleilmse toidu tarbimise ja inimeste heaolu ning tervise kontekstis on olulised 
toiduohutuse ja toiduturvalisuse teemad. Toiduohutuse (ingl k food safety) all 
peetakse üldiselt silmas inimeste, loomade ja taimede tervise kaitsmist toidu 
tootmise protsessis. Toiduohutusega seotud poliitikate eesmärk on tagada, 
et toidutööstuses oleksid parimad võimalikud tingimused ning inimesteni 
jõudev toit oleks ohutu ja toodetud tervetest taimedest ja loomadest ning 
tarbijale oleks toidu kohta saadaval piisavalt teavet.

Toiduohutuse reguleerimise ja kontrolliga tegelevad Eestis peamiselt Maa-  
eluministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet. Lisaks riigipoolsetele pingu-
tustele on väga oluline, et inimesed ise oma toiduohutuse eest hoolitseksid. 
Seda saab teha, pidades silmas üldist puhtust, hoides toorest ja valmis toitu 
üksteisest eraldi, toitu põhjalikult küpsetades ja ohutul temperatuuril säilita-
des, söögiks puhast vett ja värsket toitu tarvitades.

Toiduohutusega põimub toiduturvalisus ehk toidujulgeolek (ingl k food secu-
rity). Kui toiduohutuse all peetakse peamiselt silmas söödava toidu kvaliteeti, 
siis toiduturvalisuse all võib mõista inimeste toiduga varustatust ning eluks 
vajaliku toidu olemasolu. Toiduturvalisuse tagamiseks peavad olema püsivalt 
täidetud kolm tingimust: toit peab olema olemas, sellele peab olema majan-
duslik ja füüsiline ligipääs ning seda peab piisavalt tarbima. Kui toiduturvali-
sus on tagatud, on inimesel piisavalt toitu aktiivseks ja tervislikuks eluks ning 
sealjuures on oluline nii toidust saadava energia hulk kui ka toitained.
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Kuigi koguse poolest jätkuks maailmas toitu kõigile, kannatab iga üheksas 
inimene pideva alatoitumuse all. Eesti elanikel ei ole üldiselt toiduturvalisu-
se tingimuste täitmisega probleemi, kuid maailmas on piirkondi – peamiselt 
Sahara-aluses Aafrikas ja Aasias – mille elanikele toiduturvalisus tagatud 
pole. Nälga põhjustavad peamiselt vaesus, konfliktid, poliitiline ebastabiil-
sus, toidu- ja põllumajanduspoliitika ning kliimamuutused.

Näljahäda kaotamisega tegeletakse üleilmselt. Selleks, et tulevikus näljas 
elavate inimeste arv väheneks, peavad riigid üksteist toetama, panustama 
ühiselt jätkusuutlikumasse maailma. Kahjuks leiab kolmandik toodetud toi-
dust tee prügikasti ning toidu raiskamine on ülemaailmne probleem. Näiteks 
läheb Euroopa Liidus igal aastal raisku 88 miljonit tonni toitu. See teeb inime-
se kohta 173 kg aastas, kusjuures Eestis on vastav näitaja elaniku kohta üks 
ELi kõrgemaid.

Selleks, et tulevikus näljas elavate inimeste arv väheneks, peavad riigid 
üleilmselt välja kujunenud süsteemi ühiselt muutma ja üksteist toetama. 
Kestliku maailma loomisse ja eluolu parandamisse saame panustada kõik. 
Näiteks saame tarbida rohkem kohalikku ja kliimasõbralikku toitu ning seda 
mitte raisata. Kliimasõbralik toit on keskkonda säästvalt toodetud ja võimali-
kult taimne. Kohalikku toitu tarbides vähendame transpordist tekkivat saas-
tet. Samuti on meil sageli rohkem oskuseid kohalikku päritolu tooraineid ise 
kodus säilitada, neid kuivatades, hapendades, soolates, marineerides, kül-
mutades ja keetes. Toidu eri viisil säilitamine ja töötlemine vähendab oma-
korda toidujäätmete teket.

Uuri lisaks
• 2018 World Hunger and Poverty Facts and Statistics. Hunger Notes. 

www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-
statistics/#causes1

• EKÜL projekti „Väärtustades toitu” materjalid. Eesti Korteriühistute Liit. 
ekyl.ee/projektid/vaartustadestoitu 

• Kaotada näljahäda. Maailmakooli veebileht. 
maailmakool.ee/sdg2/?materials=87

• Toidu raiskamine: kaotsi läheb miljoneid tonne. Euroopa Parlamendi 
veebileht. www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/
society/20170505STO73528/toidu-raiskamine-kaotsi-laheb-miljoneid-
tonne-infograafik

• Toiduohutuse viis võtit. WHO. 
www.who.int/foodsafety/publications/consumer/5keys_estonian.pdf

• Veterinaar- ja Toiduamet: Toiduohutuse aitab tagada teadlik käitumine. 
www.terviseinfo.ee/et/blogi/5095-veterinaar-ja-toiduamet-
toiduohutuse-aitab-tagada-teadlik-kaitumine

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja toidu juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Milleks vajab inimene toitu?
2.	 Milliseid toite süüakse Sinu kodus? Nimeta!
3.	 Miks meil tekivad toidujäätmed? Mida toidujäätmetega teed? Kuidas saad 

igapäevaselt toidujäätmete kogust vähendada?

https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/#causes1
https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/#causes1
https://ekyl.ee/projektid/vaartustadestoitu
https://maailmakool.ee/sdg2/?materials=87
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170505STO73528/toidu-raiskamine-kaotsi-laheb-miljoneid-tonne-infograafik
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170505STO73528/toidu-raiskamine-kaotsi-laheb-miljoneid-tonne-infograafik
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170505STO73528/toidu-raiskamine-kaotsi-laheb-miljoneid-tonne-infograafik
https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/5keys_estonian.pdf
https://www.terviseinfo.ee/et/blogi/5095-veterinaar-ja-toiduamet-toiduohutuse-aitab-tagada-teadlik-kaitumine
https://www.terviseinfo.ee/et/blogi/5095-veterinaar-ja-toiduamet-toiduohutuse-aitab-tagada-teadlik-kaitumine
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MATIK-ÕPE: TOIDU TEEKOND LAUALE 

Arutelu
Kuidas kasvab seemnest taim ja milline on tema teekond seemnest toiduks 
kasutamiseni? Uurige iseseisvalt, milliseid taimi saate kasvatada tubastes 
tingimustes, milliseid õues.

Võimalusel laske lastel joonistada paberile järgmised etapid.

1.	 Seemnete hankimine kas poest või eelmise aasta viljadest.
2.	 Taimelava meisterdamine aknalauale.
3.	 Taimede eest hoolitsemine: anna valgust, kasta ja vajadusel istuta taim 

ümber suuremasse potti.
4.	 Ettekasvatatud taimede ümberistutamine kasvuhoonesse, peenrasse (kas 

meisterdad ise minikasvuhoone või on lasteaias olemas suur kasvuhoone). 
5.	 Viljade korjamine ja võimalusel uute seemnete korjamine. (Arutlege, milli-

seid masinaid kasutatakse saagi korjamiseks.)
6.	 Saagi hoiustamine (poodi turundamine, keldrisse panemine, erinevate hoi-

diste valmistamine, säilitamine). 
7.	 Saagi tarbimine (erinevate toitude, hoidiste valmistamine jne).
8.	 Jääkide kasutamine. Mida pannakse komposti ja tehakse saadud kompos-

tiga?

ROBOOTIKA – BEE BOTI RADA

Koostage kas laste joonistatud või ajakirjadest/internetist leitud piltidest Bee 
Boti roboti rada.

1.	 Asetage pildid Bee Boti liikumismatile segamini.
2.	 Soovi korral nummerdage joonistused tegevusplaani alusel.
3.	 Pange Bee Bot liikuma, lähtudes taime arenguetappidest. Vt eelnevalt te-

gevusplaani.

Kokkuvõte
Arutlege, miks on vajalik selline järjestamine ja kui olulised on kõik etapid 
seemnest viljaks kasvamiseni. Milliste etappidega on laps kokku puutunud?

MEISTERDAMINE – MINIKASVUHOONE

Tegevuse käik
1.	 Võtke kaks plastikpudelit, lõigake mõlemad keskelt pooleks.
2.	 Asetage ühe pudeli ülemine pool teise alumise poole sisse nii, et pudeli-

kael jääb allapoole.
3.	 Pange sinna mulda ja istutage seeme. Asetage teise pudeli ülemine osa 

juba meisterdatud osaga kohakuti ja teipige kokku. Selle tulemusena saa-
te uue pudeli.

4.	 Kastke mõõdukalt. Kaunistage pudel ja hoolitsege taime eest.
5.	 Taime kasvades võtke ülemine osa pealt.

MINA JA KESKKOND

ökoloogiliste seoste 
selgitamine

loodus erinevas 
ajatsüklis

keskkonna hoidmine

KUNST

ümbritseva kujutamine 
vabalt valitud viisil

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

fantaasia väljendamine 
meisterduses

MATEMAATIKA

orienteerumine 
tasapinnal

loendamine

numbrimärgid
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KIRJANDUSPALA „NÄLG” 
Jüri Parijõgi
Eesti muinasjutt

Talusse tulnud uus peremees. See olnud küll suur ja tugev mehekolakas, aga 
igavene laiskvorst, pole viitsinud midagi teha. Aelenud päevad otsa ahju peal 
või logelnud õues. Seda näinud nälg ja tulnud tallu. Esiteks vaadanud täna-
valt, siis uidanud õues ringi, pärast läinud tarre. Astunud viimaks parsile, heit-
nud sinna magama, jalad rippunud parte vahelt alla. Nüüd lagunenud majas 
kõik riistad, põllud jäänud sööti, aiad langenud maha ja inimestel pole olnud 
midagi suhu panna. Mees hakanud nälga ära ajama – ei nälg tee väljagi, põõ-
nutab pealegi parsil ja kooditab kondiseid jalgu. Viimaks kurtnud mees naab-
ritele oma häda: „Nälg tuli tuppa ega taha enam kuidagi ära minna.” Naabrid 
andnud mehele nõu tööle hakata, siis minevat nälg ära. Siis mees hakanudki 
majas hoolega tööle, parandanud riistu, kohendanud sängisid ja teinud us-
tele uued põõnad. Nüüd pole näljal enam majas midagi teha olnud, läinud 
toast välja ja asunud lehmalauta. Ka sinna läinud peremees järele, kohen-
danud sõimesid ja hakanud hoolega talitama. Siis läinud nälg ka sealt ära ja 
hakanud taas luusima õues ning põldudel. Igale poole läinud aga peremees 
oma tööga järele. Viimaks pole näljal enam mujal asu olnud, kui läinud aia-
mulkudele kükitama ja vahtima. Peremees teinud ka aiamulgud üles. Nüüd 
pole näljal enam kuskil asupaika olnud ja lahkunud talust. Vaadanud küll veel 
tänavalt tagasi, aga siis läinud sinna kaugele, soomülgaste vahele.

Vestlus/arutelu
1.	 Oled Sa kunagi nälga kogenud? Mis tunne see oli?
2.	 Mis Sa arvad, kas nälja tundmine on alati enda laiskuse pärast?
3.	 Kuidas saaks nälga peletada?

KEEL JA KÕNE

lastekirjanduse 
tundmine

sõnavara rikastamine

kuuldust arusaamine

EESTI KEEL KUI 
TEINE KEEL

teksti põhisisu 
mõistmine

Eesti kultuuri tundmine

UURIMUSÕPE: TOIDUJÄÄTMETE VÄHENDAMISE NÄDAL 

1.	 Selgitage lastele, kuidas mõjutavad toidujäätmed kogu maailma elukesk-
konda, ning arutlege, kuidas saame ise toidujäätmete hulka vähendada.

2.	 Kaaluge toidujäätmeid nädala kestel kõigil kolmel toidukorral, koostage 
tabel ning märkige tabelisse rühmas tekkinud jäätmete hulk (grammides, 
kilogrammides).

3.	 Kaaluge ainult neid toidujäätmeid, mis lapsed söömata jätavad. Eelduseks 
on see, et iga laps tõstab endale nii palju toitu, kui ära jõuab süüa.

4.	 Nädala möödudes võrrelge tabelisse märgitud toidukoguseid. Millisel päe-
val oli toidujäätmeid kõige vähem, millisel päeval kõige rohkem ja miks?

5.	 Milliseid sööke jäi rohkem järele ja milliseid vähem? Milline toidukord jäi 
nulli?

6.	 Viige toidujäätmed kompostikasti.
7.	 Arutlege: kuhu viskad tavaliselt toidujäätmed? Mida tohib ja mida ei tohi 

visata kompostikasti? Miks saab kompostimist võrrelda taaskasutamise-
ga? Kuidas on võimalik komposti kasutada?

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

MATEMAATIKA

mõõtmine 
mõõtühikutes

liitmine

numbrimärgid
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UURIMUSÕPE: TOIDU SÄILITAMISE VIISID ehk 
EELISTA EESTIMAIST! 

Korjake lastega marju, käige poes või turul. Tore oleks, kui teid aitaks kodu-
maiste aiasaadustega mõne lapse pere või hoopis kohalik põllumees.

Teadmiseks lastele
Eestimaist toitu eelistades toetad Eesti talunikke. Kodumaine toit on klii-
masõbralik – selle tootmiseks on kulutatud vähem energiat, seda ei pea 
transportima veokite, laevade ja lennukitega. Seetõttu on meie elukeskkond 
puhtam ja ka toit tervislikum. Kohalik toit on kasulik, kuna sisaldab just neid 
toitaineid, mida meie siin keskkonnas vajame. Toitu erineval viisil säilitades 
vähendame ka toidujäätmete teket ja toidu raiskamist.

Erinevad säilitusviisid
1.	 Külmutamine: korja seeni, marju! Puhasta ja pane sügavkülma.
2.	 Soolamine: korja maitsetaimi ja haki tükkideks. Lisa soola ja pane purki.
3.	 Hapendamine: riivi kapsast ja lisa soolvett.
4.	 Keetmine: korja marju ja keeda moosi.
5.	 Marineerimine: tükelda kõrvits ja keeda marinaadis.
6.	 Kuivatamine: tükelda puuvilju ja kuivata.

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

ÜRITUS: MAAILMA TOIDU PÄEV

Maailma toidu päeval valige endale riik või mander, mille rahvusköögi ja toi-
tumisharjumustega soovite tutvuda. Kujundage vastavas stiilis toidulaud, val-
mistage rahvustoite ning tutvustage teistele erinevate riikide söömistavasid. 
Maailma toidu päeva võib tähistada ühes rühmas või kogu lasteaiaga. Väga 
tore on selle tegevuse läbiviimisesse kaasata lapsevanemaid. Vanemad või-
vad lastele näidata, kuidas erinevate riikide toite valmistada ja süüa, rääkida 
juurde toiduga kaasnevaid lugusid ning kombeid.

Põnevaid retsepte erinevate maade toitude valmistamiseks leiate näiteks 
järgmiste	linkide	alt.

Aafrika toidud: maailmakool.ee/toiduretsepte-aafrikast/
Falafelid: www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-asmaa-ja-
mohammed-suuriast/
Riisipuding „Riz b haleeb”: www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-
asia-ja-hussam/

MINA JA KESKKOND

erinevuste mõistmine

erinevate kultuuride 
tundmine

MATEMAATIKA

esemete mõõtmine 
mõõtühikutes

Kas tead?
1.	 Viinis loodi esimene köögiviljaorkester. Köögiviljapillid ostetakse kohali-

kult turult ja pärast kontserti keedetakse kasutatud pillidest suppi, mida 
publik maitsta saab.

2.	 Kanaliha on lihatoitudest kõige kliimasõbralikum – selle tootmisel paisa-
takse õhku vähem kasvuhoonegaase kui loomaliha puhul.

3.	 Kuivatamine on üks vanimaid toidu säilitamise meetodeid – kuivatatud 
kala ja liha tarbiti Lähis-Idas juba tuhandeid aastaid tagasi. Roomlased ehi-
tasid keskajal spetsiaalseid kuivatusmaju, kus kuivatasid puuvilju ja ürte.

4.	 Eesti kodumajapidamises tekib aastas 70 000 tonni toidujäätmeid – kõige 
enam visatakse ära valmistoitu.

5.	 Ühe hamburgeri tootmiseks kulub 2400 liitrit vett.

https://maailmakool.ee/toiduretsepte-aafrikast/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-asmaa-ja-mohammed-suuriast/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-asmaa-ja-mohammed-suuriast/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-asia-ja-hussam/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/uhe-pere-lugu-asia-ja-hussam/
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TEEMA AMANDA JA VESI

KESKNE KÜSIMUS Kuidas saan mina väärtustada puhta vee olemasolu ja panustada veehoidu?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad ülevaate maailma veevarudega seotud murekohtadest. Nad 
mõistavad, et vesi on looduse rikkus ja vajalik meie igapäevaseks elutegevu-
seks. Materjaliga töötades saavad lapsed aru, kui suurt osa mängivad nende 
igapäevased harjumused vee säästmisel ja tänu sellele oskavad nad sihi-
teadlikult vett puhtana hoida.

TÄHTPÄEVAD 14. märts – rahvusvaheline jõgede kaitsmise päev
22. märts – veepäev 
8. juuni – ookeanide päev
augusti viimane neljapäev – Läänemere päev
septembri kolmas laupäev – maailmakoristuspäev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ja ilma selleta ei oleks elu. Vesi kus-
tutab janu, peseb puhtaks, kasvatab vilja, on koduks tuhandetele taime- ja 
loomaliikidele. Vesi katab Maa pinnast üle 70%. Peamiselt on vesi ookeanides 
ja meredes, ainult väike osa järvedes ja jõgedes ning põhjavees. Vett ei teki 
Maal juurde ega kao, vesi on pidevas ringluses vee, jää ja veeauruna. Veeko-
gudest vesi aurab ning koguneb pilvedesse. Kord langeb ta vihmana, teine-
kord lumena, tungides läbi maapinna põhjavette. Sügavalt maa seest väljub 
vesi allikana, toites soid, järvi, jõgesid ja meresid. Vesi on kõige liikuvam ja 
kujumuutvam loodusvara.

Inimesel on suur mõju planeedi veevarudele. Maailmameri on saastunud, 
sest inimesed suunavad sinna kas teadlikult või teadmatusest oma tegevu-
se ülejääke. Näiteks satub merre õli, kütust, erisuguseid tööstuslikke ja iga-
päevasest majapidamisest tulenevaid aineid. Mereloomadele avaldab suurt 
ohtu inimeste poolt toodetud prügi. Väiksemaid ja suuremaid prügisaari on 
leitud pea kõigist ookeanidest ning need on tekkinud sinna inimtegevuste ta-
gajärjel. Kõige suurem prügisaar on avastatud Vaiksest ookeanist. Prügisaa-
red koosnevad peamiselt plastmassist, mille lagunemine on väga aeglane. 
Mereasukad lämbuvad vees olevasse plastmassi, söövad seda ning toidavad 
oma poegadele. Läbi kalade jõuab plastmass ka inimese toidulauale.

Inimesed kasutavad puhast vett joomiseks, toidu valmistamiseks, pesemi-
seks, erinevate toodete nagu toidu, paberi ja puuvillaste riiete tootmiseks. 
Puudulike sanitaartingimuste ja reovee veekogudesse tagasi paiskamise 
tõttu toimub inimeste poolt tarbitava vee reostamine. Enam kui 80% inimes-
te tekitatud reoveest heidetakse puhastamata kujul loodusse ning iga päev 
sureb ligi 1000 last maailmas kõhulahtisusse, mis on seotud puuduliku ka-
nalisatsiooniga.
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Iseenesest on Maal puhast magevett piisavalt, et katta kõikide inimeste vaja-
dused, kuid see pole maakeral ühtlaselt jaotunud ning kehva majandamise ja 
taristu puudumise tõttu ei jõua see kõigi inimesteni. Veepuudus mõjutab ligi 
40% rahvastikust. Tänapäeva tehnoloogiate abil on võimalik vett puhastada ja 
kasutamiseks kõlbulikku vett taastoota, kuid tehnoloogiate kasutamine võib 
olla kulukas ning sageli on just vaesemad riigid need, kus puhast vett napib.

Vee reostamine ja raiskamine on probleemid, millega üleilmselt tegeletakse 
ning mida püütakse lahendada. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest kuues on 
pühendatud puhta vee ja sanitaaria teemadele. Eestis kehtib veeseadus, mis 
kohustab vett otstarbekalt kasutama ja mitte reostama.

Oma tegevusega saab igaüks kaasa aidata vee mõistliku ja säästva tarbimi-
se edendamisse. Näiteks pannes hambapesu või duši all seebitamise ajaks 
vee kinni, pestes kodus pesu ja nõusid vaid täis masinaga, kasutades tuale-
tis väiksemas koguses vett, eelistades poes toitu ja riideid, mis on toodetud 
keskkonnasõbralikult, mitte lastes seebisel vm ainega segatud veel loodu-
sesse voolata ning jälgides alati, et prügi jõuaks selleks ette nähtud kohta. 
Huvitav võib olla mõõta ka oma veejalajälge. Veejalajälg näitab inimese tar-
bimisharjumusi arvestades hinnanguliselt, kui palju kulub ühes aastas tema 
poolt tarbitud toodete või teenuste tootmiseks vett.

Uuri lisaks
• Puhas vesi ja sanitaaria. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/sdg6/
• Vesi. Indre Augutiene, Zina Baltreniene, Evelina Revuckaite, Johanna 

Helin, Irma Mets. 
maailmakool.ee/wp-content/uploads/2015/07/Vesi.pdf 

• Vesi. Keskkonnaministeeriumi veebileht. www.envir.ee/et/vesi 
• Vesi. Maailmakooli veebileht. maailmakool.ee/vesi/
• Vesi ja kanalisatsioon. AKÜ veebileht. www.terveilm.ee/leht/

teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/vesi-ja-
kanalisatsioon/

• Water Footprint Network. waterfootprint.org/en

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja vee juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Kuidas vesi meieni jõuab, kus on looduses vett?
2.	 Milleks ja kus kasutad igapäevaselt vett?
3.	 Missugune oleks elu, kui Sul poleks piisavalt vett?

https://maailmakool.ee/sdg6/
https://maailmakool.ee/wp-content/uploads/2015/07/Vesi.pdf
https://www.envir.ee/et/vesi
https://maailmakool.ee/vesi/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/vesi-ja-kanalisatsioon/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/vesi-ja-kanalisatsioon/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/vesi-ja-kanalisatsioon/
http://waterfootprint.org/en
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KIRJANDUSPALA „VIHMALAUL” 
Ghana muinasjutt
Esmakordselt avaldatud: „Ümber maailma 80 muinasjutuga”, kirjastus Egmont, 2008. (Avaldatud kirjastuse loal.)

Suvine kuumus oli kuivatanud džunglijõe kitsaks nireks. Maapind oli täiesti 
kõrbenud ja kõik loomad olid meeleheitel.
„Me ei saa ilma veeta elada,” halises tüügassiga. „Mida teha?”
„Võiksime kolida teise džunglisse,” soovitas sebra.
„Võiksime kaevata kaevu,” ütles jõehobu.
„Ärge olge rumalad,” ütles madu. „Meil pole tarvis teha muud kui äratada tae-
vajumal Nyame. Ta on vist Suure Mäe taga magama jäänud. Kui hüüame hästi 
valjusti, siis ärkab ta üles ja saadab meile vihma.”
„Mina äratan ta üles,” ütles lõvi. „Minul on kõige valjem hääl džunglis.” Ta ajas 
pea kuklasse ja hakkas möirgama: „Urrah! Urrah! Urrah!”
Loomad ootasid, aga midagi ei juhtunud. Taevas jäi siniselt kirkaks. Tuuleõhk 
sahistas kuivanud rohus. Taevajumal Nyame muudkui norskas.
„Las mina proovin,” ütles elevant. „Nyame kuuleb mind kindlasti.”
Elevant tõstis londi üles ja tuututas, nagu jaksas: „Tutuut! Tutuut! Tutuut!”
Loomad ootasid jälle, aga ikka ei juhtunud midagi. Lehed rippusid puude kül-
jes, kuivad nagu paber, ja tuuleõhku polnud niigi palju, et see oleks neid liigu-
tanud. Taevajumal Nyame muudkui norskas ja norskas.
„Mina ajan selle laisa jumala üles,” hüüdis kaelkirjak. „Mina olen kõige pikem. 
Mind peaks Nyame päris hästi kuulma.” Ta sirutas oma pika kaela välja ning 
hakkas üürgama nii valjusti, nagu ainult tema seda suutis: „Üürgh! Üürgh! 
Üürgh!”
Aga taas ei juhtunud midagi. Sääsed sumisesid kuuma päikese käes, aga tae-
vajumal Nyame muudkui norskas ja norskas ja norskas.
„Las mina proovin,” ütles ahv. „Mina ronin kõige kõrgema puu otsa. Nii kõrgelt 
kuuleb taevajumal mind päris kindlasti!” Ta vinnas end puu otsa ja kukkus seal 
vadistama. „Vadi! Vadi! Vadi!”
Jälle ei juhtunud midagi. Lehekonnad haigutasid. Taevajumal muudkui nors-
kas ja norskas ja norskas ja norskas.
„Mina oskan lennata!” suurustas flamingo. „Mina ajan taevajumala üles!” Ta 
hõljus kõrgele üles ja hakkas vaaksuma: „Vaaks! Vaaks! Vaaks!”
Aga jälle ei juhtunud midagi. Jõesängis kuivas viimnegi piisake. Taevajumal 
muudkui norskas ja norskas ja norskas ja norskas ja norskas.
„Kas mina tohin ka proovida?” küsis hääleke mudasest jõesängist. Rääkis tilluke 
jõekarp, kelle kaanepoolmed olid peaaegu kinni kaitseks tulise päikese eest.
„Kuidas taevajumal sind kuuleb? Sa oled ju nii madalal all!” ütles madu.
„Mu lapsed on janu kätte suremas. Ma laulan nii valjusti, nagu jaksan.”
Ta tegi oma karbikaane pisut rohkem lahti ja hakkas laulma. Teised loomad 
peaaegu ei kuulnudki teda, aga Nyame Suure Mäe taga liigatas. Mis ilus laul 
see oli? Kas kõlas see unes või ilmsi? Nyame tõstis pea, et paremini kuulda, 
ning taevasse voogasid ta juuksed, varjutades džungli.
Jõekarp muudkui laulis. Laulis lootusest, mis tal oli laste tuleviku kohta, ja 
palus Nyamelt vihma, et see neid elus hoiaks. Tema laul oli nii nõiduslik. Ning 
äkki langesid taevast piisad. Sadas. Jõgi täitus uuesti veega. Maapinnale tek-
kisid lombid. Loomad laulsid ja tantsisid ja rõõmustasid. Nad jõid, kuni kõhud 
ähvardasid lõhkeda. Kõik nende ümber muutus lopsakaks ja puhkes õide.
Keegi ei tänanud jõekarpi, aga jõekarp ei saanud pahaseks. Vähemasti polnud 
ta lapsed enam ohus.

Arutelu
1.	 Mis juhtub loodusega, kui vihma ei saja?
2.	 Milleks on looduses vihma vaja peale janu kustutamise?
3.	 Kelle elud sõltuvad vihmaveest?
4.	 Kas loomad oleksid pidanud jõekarpi tänama?

KEEL JA KÕNE

lastekirjanduse 
tundmine

sõnavara rikastamine

jutustamine

EESTI KEEL KUI 
TEINE KEEL

teksti põhisisu 
mõistmine

kõne mõistmine

küsimustele vastamine

MINA JA KESKKOND

ilmastikunähtuste 
kirjeldamine

ökoloogiliste seoste 
selgitamine
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UURIMUSÕPE: VEEKANDMINE

Teadmiseks lastele
Puhas vesi joomiseks, toidu valmistamiseks ja pesemiseks ei ole igal pool 
lihtsasti kättesaadav. Osades vaesemates maakohtades Aafrikas ja Aasias 
peavad lapsed ja naised puhta vee toomiseks päevas keskmiselt kuus kilo-
meetrit maha käima. Need retked kulutavad aega, mida lapsed võiksid kasu-
tada õppimiseks või mängimiseks, ja kurnavad tervist – eriti ohtlik on raskete 
veekanistrite kandmine rasedate naiste jaoks. Paraku on see nende igapäe-
vane elu osa ning vett tarbitakse väga säästvalt.

Tegevuse käik
1.	 Koguge vihmavett suurde kaussi või vihmaveetünni.
2.	 Võtke ka teine samasugune tühi kauss/tünn.
3.	 Tehke anumatele markeriga mõõdud peale.
4.	 Lapsed peavad tassima vett ühest veekausist teise. Vee tassimiseks võtke 

sangaga plastämber.
5.	 Lapsed peavad kahekesi enda vahel tassima ämbritäit vett nii, et sealt vesi 

maha ei voola. Keeruline on see, et üks peab hoidma vasaku ja teine pa-
rema käega. Kui on soov muuta ülesannet keerulisemaks, siis võite võtta 
stopperiga aega.

6.	 Kellel läks maha kõige vähem vett? Mõõtke ja kirjutage tulemused tabe-
lisse.

7.	 Soovi korral võib laps tassida ämbrit veega ka üksi. Kas on lihtsam?
8.	 Kui ämbrid tühjad, siis proovige hoida ämbrit mütsiga kaetud pea peal. 

Mitu sekundit seda teha suudate? Proovige kõndida.

Arutelu
1.	 Mis oli tegevuse juures kõige raskem?
2.	 Milline tunne oleks, kui peaksid eluks vajalikku vett kandma iga päev?
3.	 Millisteks toiminguteks Sa siis vett kasutaksid?

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

keskkonnamõju 
kirjeldamine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

LIIKUMINE

tasakaalu
säilitamine paigal olles

liikumisel harjutuste 
sooritamine mõlema 
käega

koordineeritud 
liikumine

MATEMAATIKA

hulkade võrdlemine, 
kasutades mõisteid 
rohkem, vähem, 
võrdselt

esemete mõõtmine 
mõõtühikutes

ÕPPEMÄNG: PESEME PESU

Tegevuse käik
1.	 Iga laps võtab kaasa ühe määrdunud riideeseme ja pesukausi.
2.	 Kasutage erinevaid pesemisvahendeid: seepi, pesupulbrit, pesulauda, pe-

surulli jne.
3.	 Paigaldage pesu kuivama riputamiseks kas õue või tuppa pesunöör.

Arutelu
1.	 Paljudes arengumaades pestakse pesu käsitsi ja kasutatakse vett väga 

säästlikult. Uuri internetist, kus ja kuidas nad pesu pesevad.
2.	 Mis Sa arvad, kas käsitsi pesu pesemine on kerge või raske töö?
3.	 Kui Sinu peres peaks pesu käsitsi pesema, kas siis paneksid riideid musta-

pesukorvi sama lihtsalt?

MINA JA KESKKOND

hügieeninõuete 
järgmine

keskkonnamõju 
kirjeldamine
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MUUSIKALINE TEGEVUS: RÜTMID VEETRUMMIDEGA (LIQUINDI)

Ettevalmistus
1.	 Kuulake või vaadake internetist Liquindi veetrummide mängu. 

baka.gbine.com/track/liquindi-water-drums
2.	 Pange erinevate suurustega anumatesse vett. Lisaks kätele saavad lap-

sed kasutada kulpe, lusikaid, torusid, kõrsi vms.
3.	 Sooja ilmaga saate mängida õues, jaheda ilma korral pesuruumis.
4.	 Paluge lastele kaasa panna vahetusriided.

Tegevuse käik
1.	 Moodustage lastega veeorkester.
2.	 Jagage muusikariistad löökpillideks (saate lüüa käte või vahendite abil 

kõla) ja puhkpillideks (saate kõrte või torude abil helisid puhuda).
3.	 Lubage lastel katsetada erinevate helide tekitamist.
4.	 Harjutage koos erinevate rütmide mängimist.

MINA JA KESKKOND

erinevate kultuuride 
tundmine

MUUSIKA

rütmi- ja meloodia-
pillidel mängimine

muusikalis-rütmiline 
liikumine

UURIMUSÕPE: MIDA VESI KALDALE UHUB?

Veekogu ääres jalutades näeme jälgi nii loodusest kui ka inimtegevusest. 
Mere-, jõgede ja järvede kaldalt võime leida ilusaid looduslikke aardeid nagu 
kivid, teokarbid, oksad. Samas märkame ka inimtegevuse tagajärjel vee äär-
de sattunud prügi, mis ei pärine loodusest ega lagune seal pikki aastaid.

Tegevuse käik
1.	 Korraldage jalutuskäik veekogu äärde.
2.	 Korjake kaldalt looduslikke või tehislikke esemeid: kivikesi, teokarpe, plas-

titükke, lihvitud klaasikilde, oksi, lehti vms.
3.	 Lasteaias paigutage kogutud leiud loovalt papist alusele (võib kasutada 

eelnevalt värvitud munakarpi). Kasutage kollaažide tegemiseks liimi.
4.	 Tehke valminud töödest näitus.

Arutelu
1.	 Milliseid „aardeid” Sa kaldalt leidsid?
2.	 Millised kuuluvad loodusesse, millised mitte?

MINA JA KESKKOND

keskkonna hoidmine

kodukoha looduse 
kirjeldamine

loodus erinevas 
ajatsüklis

KUNST

kunstitöö loomine

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

UURIMUSÕPE: KATSE LINNUSULEGA

Teadmiseks lastele
Vette sattunud kütus teeb suurt kahju veelindudele ja loomadele. Õliste sul-
gedega linnud ei saa lennata ega sukelduda ning hukkuvad. Määrdunud sulg 
ei ole enam veekindel, seepärast imbub vesi sule sisse, sulg muutub raskeks 
ning kaotab oma algse kuju. Selle lihtsa katse abil näed, kuidas õli linnusulgi 
kahjustab ning veelindude elu ohustab.

Tegevuse käik
1.	 Leidke veekogu äärest või ostke kunstipoest kaks sulge. Seejärel määrige 

vatitupsuga ühele neist õli.
2.	 Valage mõlemale sulele paar tilka vett ja vaadake, mis juhtub.

Katse järel võite internetist vaadata fotosid või videoid õlireostuse tõttu kan-
natanud veelindudest või -loomadest.

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

https://baka.gbine.com/track/liquindi-water-drums
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UURIMUSÕPE: VEEREOSTUS

Teadmiseks lastele
Vesi veekogudes ringleb pidevalt, kandes endaga pahatihti kaasa inimtege-
vuse tagajärgi: paberit, plastikut, õli, mürgiseid aineid jms. Kahjuks satuvad 
need kokku veeloomadega, kes võivad nendesse takerduda või peavad neid 
ekslikult toiduks. Nii saab igal aastal surma suur hulk veeloomi.

Tegevuse käik
1.	 Võtke läbipaistev kauss puhta veega.
2.	 Lisage sinna väikeseid mänguloomi (valige veeloomad: kalad, konnad, us-

sid, kilpkonnad jne).
3.	 Võtke oks/pliiats ja segage vett koos loomadega, tekitage vee liikumine.
4.	 Lisage vette markeriga värvitud paberitükk. Kas vee värv muutus?
5.	 Lisage veel näiteks teepakk või kohvipaksu ja jälgige „veereostuse” teket.
6.	 Viimaks lisage kileribasid.
7.	 Segage pidevalt vett koos loomadega ja reostust tekitavate asjadega.

Arutelu
1.	 Mida märkasid?
2.	 Mille külge kilekotiribad kinni jäid?
3.	 Mis värvi oli vesi?
4.	 Kas oled midagi sellist päriselus näinud?

KEEL JA KÕNE

mõtete kirjeldamine

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

õigete valikute 
tegemine

ÜRITUS: MAAILMAKORISTUSPÄEV

Korraldage lasteaias oma piirkonna koristuspäev ja jagage rühmade vahel 
koristusalad. Kasutage prügi korjamiseks paberkotte/biolagunevaid kilekot-
te ja töökindaid. Sorteerige ja viige sorteeritud prügi vastava märgistusega 
konteineritesse!

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

Kas tead?
1.	 Kogu maailma veest on ainult 1% joogikõlbulik.
2.	 Veepuuduse all kannatab ligi 40% maailma elanikkonnast.
3.	 Plastikpudeli lagunemiseks ookeanites ja meredes võib kuluda 450 aastat.
4.	 Arengumaades peavad mõnes paigas naised veeallikani jõudmiseks kõn-

dima ligi 10 kilomeetrit.
5.	 Filipiinidel on kool, mis on valmistatud täielikult ringlusse võetud plastpu-

delitest.
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TEEMA AMANDA, KESKKOND JA KLIIMAMUUTUSED

KESKNE KÜSIMUS
Kuidas saan mina oma tegevusega aidata kaasa kliimamuutuste pidur-
damisele ja looduses ökoloogilise tasakaalu säilitamisele?

VÄÄRTUSED JA 
MAAILMAVAADE

Lapsed saavad ülevaate ülemaailmse kliimasoojenemise põhjustest ja taga-
järgedest. Materjalidega töötades mõistavad lapsed, kui tähtis on keskkon-
nasõbralik eluviis ja kui suurt rolli mängivad kliima soojenemise puhul nende 
igapäevased harjumused. Lapses areneb vastutustunne enda tegevuse eest. 
Ta oskab teha loodust säästvaid valikuid ja märkab tagajärgi.

TÄHTPÄEVAD 27. veebruar – jääkarude päev 
veebruar – sooja kampsuni päev (tähelepanu pööramine energia säästmisele)
22. aprill – Maa päev 
5. juuni – keskkonnapäev
8. juuni – ookeanide päev
21. september – puude istutamise päev
22. september – autovaba päev  

VALDKONNAD, 
ÕPITULEMUSED

ÕPPETEGEVUSE LIIK JA KIRJELDUS

Taustainfo õpetajale

Ökosüsteem on elusorganismidest ja nende elukeskkonnast koosnev süs-
teem. Sõna „oikos” tähendab kreeka keeles „kodu”. Teatud kodusüsteem on 
organismidele eluks hädavajalik ning selle süsteemi läbi on nad omavahel 
sõltuvuses ja tihedalt seotud. Ökosüsteeme on suuremaid ja väiksemaid, 
kuid kõik need on omakorda seotud. Planeet Maa tervikuna koos kõigi elus ja 
eluta organismide ning bioloogiliste ökosüsteemidega on üks süsteem. Meie 
planeedi kaks suurimat looduslikku ökosüsteemi ehk kaks „kodu” erinevatele 
elusorganismidele on meri ja mets.

Ookeanid ja mered katavad ¾ kogu Maast ja on koduks mitmele miljonile 
elusorganismile – veetaimedele, selgrootutele, kaladele, merelindudele, 
imetajatele, roomajatele.

Viimase sajandi jooksul on inimene jõuliselt mereökosüsteemi sekkunud ning 
selle looduslikku tasakaalu rikkunud. Mereökosüsteemi mõjutab suurel mää-
ral kliimamuutustest tulenev merevee temperatuuri muutus, soojenemine ja 
hapestumine – need on ka ühed korallide hävimise põhjustest. Samuti aval-
dab mereökosüsteemile suurt ohtu kalade ülepüük – inimesed püüavad kalu 
liiga palju ja kalavarud ei jõua taastuda. Kalad on tähtis lüli loomade toiduahe-
las ning neil on oluline koht ka inimeste elus, toidulaual, eri tööstusharudes.
Teine suur ökosüsteem Maal on mets. Umbes ⅓ maismaast on kaetud met-
saga. Vihmametsad moodustavad maailma metsadest vaid 2%, kuid mõju-
tavad oluliselt Maa kliimat. Vihmametsad ühtlustavad veeringet, puhastavad 
vett, neelavad atmosfäärist süsihappegaasi, pidurdavad kasvuhooneefekti. 
Vihmametsades leidub suurim osa maailma elurikkusest, seal asub pool-
te maailma taime- ja loomaliikide ja erinevate põlisrahvaste kodu. Troopi-
lised vihmametsad asuvad Lõuna-Ameerika põhjaosas, Aafrika keskosas, 
Kesk-Ameerikas ning Malaisia saarestikus.
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Vihmametsad hävivad ning selle peamiseks põhjuseks on metsade kasuta-
mine äritegevuses ja tulu saamise eesmärgil. Näiteks palmiõli tootmine on 
suur äri, mille käigus hävitatakse suuri alasid vihmametsi. Metsade hävitami-
se, lageraiete ja metsapõlengute tagajärjel kahaneb maailma liigirikkus, kodu 
kaotavad põlisrahvad, kiirenevad kliimamuutused. 

Maa ökosüsteeme mõjutab kliima. Kliima on ilmastik, mis on omane teatud 
piirkonnale. Maa üldine soojenemine ja kliimamuutused mõjutavad kogu 
planeeti ning teevad seda eri viisil. Mõni koht maailmas muutub ebatavali-
selt kuumaks, teine aga külmaks, mõnel pool hakkab esinema rohkem sa-
demeid, teisel pool sademed kaovad. Kliimamuutused põhjustavad loodus-
katastroofe: suuri torme, põudasid, üleujutusi, metsatulekahjusid, maalihkeid 
jm. Kliimasoojenemise tagajärjel mandrijää ja liustikud sulavad ning merepind 
tõuseb, põllumajanduseks kõlbulikku maad jääb aina vähemaks. Sellised 
muutused Maal hävitavad ja muudavad inimeste, loomade ning taimede 
elupaiku ja sellega koos hävivad liigid. Kui suured osad maakerast muutuvad 
elamiskõlbmatuks, on inimesed sunnitud rändama turvalisematesse piirkon-
dadesse. Seetõttu muutub väga tõsiseks kliimapaguluse probleem.
Mida toob kliimamuutus Eesti aladele? Juba praegu esineb meil tihedami-
ni torme ja üleujutusi, niisked ning soojad talved soosivad haiguste levikut, 
kuivad ja kuumad suved metsapõlenguid, Läänemere olukord halveneb, 
soojem vesi põhjustab vetikate vohamist, viigerhülged võivad kaduda, kuna 
vajavad poegimiseks jääd jne.

Teadlased on üksmeelel, et inimeste tegevus Maal mõjutab kliimamuutusi. 
Kliimamuutusi kutsuvad esile rahvastiku suurenemine, pidevalt kasvav töös-
tus, tootmine ja tarbimine. Inimtegevus tekitab palju kasvuhoonegaase, mis 
hoiavad atmosfääris päikesevalgusest tulevat soojust Maa lähedal ja soojen-
davad planeeti. Lihtsustatult võib öelda, et kui selliseid gaase on liiga palju, 
hoiavad need soojust liigselt kinni ja Maa temperatuur tõuseb.

Kasvuhoonegaase on mitut liiki – üks põhiline, mida inimene oma tegevu-
sega tekitab, on süsihappegaas. Süsihappegaas paiskub atmosfääri näiteks 
elektri tootmisel ja tarbimisel, autode heitgaasidest jt allikatest. Samuti on 
suur osa tekkivatest kasvuhoonegaasidest seotud meie toidulauaga. Meie 
toitumisharjumustega seoses tekitab kõige suuremat mõju keskkonnale liig-
ne liha tarbimine, kuna loomakasvatus kulutab rohkesti energiat ja tekitab 
saastet. Kliimasõbralik toidulaud koosneb peamiselt taimsetest, hooajalisest 
ja kohalikest toiduainetest, kuna nende tootmiseks ning meie toidulauale 
jõudmiseks on üldjuhul kasutatud vähem ressursse.

2015. aastal toimus Pariisi kliimakonverents, kus 195 riiki võttis ühiselt vastu 
õiguslikult siduva kokkuleppe kliimasoojenemise pidurdamiseks. 195 riigi ju-
hid lubasid võtta eesmärgiks leevendada kliimamuutuseid, hoida globaalset 
keskmist temperatuuri tõusu tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes alla 
2 °C, peatada ülemaailmne heitkoguste kasv ja seejärel vähendada heitkogu-
seid, tuginedes parimale olemasolevale teadusinfole.

Kliimamuutused mõjutavad kõiki planeedi Maa elanikke. Lisaks rahvusva-
helistele kokkulepetele on oluline mõista, et kliimamuutustega võitlemisse 
saab panustada igaüks meist. Saame oma käitumise ja valikutega vähendada 
ülemaailmset soojenemist ning tekitada vähem kasvuhoonegaase – kasuta-
da säästlikumalt energiat, teha muudatusi oma igapäevastes toitumisharju-
mustes ja transpordivalikus, käituda keskkonnasõbralikumalt ning pöörata 
tähelepanu ökoloogilise jalajälje vähendamisele.
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Uuri lisaks
• Kliimamuutused. www.kliimamuutused.ee/et
• Kliimamuutused ja nende põhjused. Keskkonnaministeeriumi veebileht. 

www.envir.ee/et/muutused
• Kliimamuutuste vastased meetmed. Maailmakooli veebileht. 

maailmakool.ee/sdg13/?materials=87
• Maa ökosüsteemid. Maailmakooli veebileht. 

maailmakool.ee/sdg15/?materials=87
• Mondo Arengupoliitika Teataja. 3/2015. Kliimamuutused ja 

arengukoostöö. mondo.org.ee/wp-content/uploads/2016/05/mat_
kliimamuutused-ja-arengukoostoo_vaike.pdf

• Rahvusvahelised kokkulepped. Keskkonnaministeeriumi veebileht. 
envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/rahvusvahelised-kokkulepped 

• United Nations Climate Change veebileht. unfccc.int
• ÜRO keskkonnaprogramm. www.unenvironment.org

Sissejuhatavad tegevused

Lugege Amanda ja kliimamuutuste juttu ning uurige illustratsiooni.

Arutelu lastega

Küsimused aruteluks
1.	 Mis on loodus?
2.	 Mida on Sinul vaja elus püsimiseks? Mida taimel, mida loomal?
3.	 Mis Sa arvad, mis juhtub eluga maakeral, kui inimesed jätkavad ohtrat 

tootmist ja tarbimist ning jäätmete tekitamist?
4.	 Kuidas ja milliste tegevustega saad Sina kaitsta loodust?

http://www.kliimamuutused.ee/et
https://www.envir.ee/et/muutused
https://maailmakool.ee/sdg13/?materials=87
https://maailmakool.ee/sdg15/?materials=87
https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2016/05/mat_kliimamuutused-ja-arengukoostoo_vaike.pdf
https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2016/05/mat_kliimamuutused-ja-arengukoostoo_vaike.pdf
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/rahvusvahelised-kokkulepped
https://unfccc.int/
https://www.unenvironment.org/
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UURIMUSÕPE: ELU METSAS

Teadmiseks lastele
Eesti on metsane maa. See aga ei tähenda, et metsaelanikel siin käsi väga 
hästi käiks. Laialdased metsavargused ja tööstuslik raie on haavanud meie 
kõige metsarohkmeid piirkondi: Alutaguse, Lahemaa ja Pärnu kanti. Eestis te-
geletakse väga aktiivselt metsakaitsega, sest just põlismetsades elab kõige 
haruldasemaid loomi: näiteks habekakk ja lendorav.

Paljud inimtegevused rikuvad loomade eluvõimalusi. Erinevad looma- ja tai-
meliigid on ohustatud, sest nende elukeskkond on hävinemas. Kui võtta üks 
lüli ära, siis jäävad teised hätta. Näiteks hunt vajab söögiks metskitse, metskits 
omakorda taimi. Kui inimene hävitab ükskõik mis osa loodusest, siis toitumis-
ahel katkeb ja looduses valitsev tasakaal läheb paigast.

Tegevuse	käik	1
TOITUMISAHEL

1.	 Mõelge koos lastega looduses olevatele taimedele ja loomadele, kes va-
javad üksteist elus püsimiseks (võilill-jänes-rebane jne).

2.	 Joonistage need väikesele paberile ja lõigake välja.
3.	 Kleepige pildid läbipaistvate topside peale. Kasutage kindlasti jääkma-

terjale (pooleks lõigatud plastikpudelid, plastikkarbid jne) või rühmas ole-
masolevaid nõusid.

4.	 Paigutage loomad ja taimed toiduahelasse ehk asetage nad selleks „üks-
teise kõhtu”.

5.	 Võite ka joonistada loomadest ja taimedest pildid ja koostada temaatilise 
Bee Boti raja.

Tegevuse	käik	2
LOODUSE AARDED EHK ELUKESKKOND

1.	 Jagage lapsed 2–4 liikmelisteks rühmadeks.
2.	 Leidke looduses väike maatükk ja eraldage see nööri/lindi abil.
3.	 Võimalusel kasutage luupe.
4.	 Uurige alal olevaid elusaid ja eluta loodusobjekte.
5.	 Esitlege ja arutlege, kuidas need objektid üksteist toetavad ning vajavad.

MINA JA KESKKOND

ökoloogiliste seoste 
selgitamine

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

KUNST

esemete loomine 
erinevaid tehnikaid ja 
materjale kasutades

MATEMAATIKA

esemete järjestamine

robootika

orienteerumine
tasapinnal
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ÕPPEMÄNG: OH, HIRV!

Teadmiseks lastele
Kõik loomad vajavad elupaika. Elupaik on koht, kus loom elab ja suudab täita 
oma vajadused: saab toitu, vett, peavarju ja kaitset. Hirv joob veekogust vett, 
toitub rohttaimedest ja varjub metsas või võsas. Kui hirvede vajadused on ra-
huldatud, siis hirved paljunevad ja nende kari kasvab. Kui hirved ei saa, mida 
nad vajavad, siis nad hukkuvad. 

Mängus keskendume toidule, veele ja kaitsele (magamiseks, poegimiseks, 
kiskjate ja inimeste eest varjumiseks). Kui loomal puudub juurdepääs toidule, 
veele ja varjualusele, ei ole see keskkond tema jaoks elamiseks sobiv. Ta kas 
hukkub või lahkub.

Mängimiseks on vaja vähemalt 15 last.

Tegevuse käik
1.	 Jagage lapsed kaheks rühmaks suhtega 1:4 (suuremas rühmas olgu lapsi 

umbes neli korda rohkem).
2.	 Kaks rühma seisavad rivis või joone taga üksteisest vähemalt 10 meetri 

kaugusel ja seljaga üksteise poole.
3.	 Väiksem rühm lapsi on „hirved”, teised on „vajadused”. 
4.	 Vajadusi on kolm: toit, vesi ja kaitse. 
5.	 Võite kasutada käemärke: toit – käed kõhul, vesi – käed suul, kaitse – käed 

katusena pea kohal. 
6.	 Võite kasutada ka värve: roheline, sinine, pruun (toit, vesi, kaitse).
7.	 „Vajadused” otsustavad igaüks ise, mis nad tahavad olla, näidates seda 

käeasetusega.
8.	 Samuti otsustab iga „hirv” ise, mida ta hetkel vajab: kas toitu, vett või kait-

set. Hirv näitab seda samuti käeasetusega.
9.	 Õpetaja märguande peale „OH, HIRV!” pööravad rühmad üksteise poole 

ja alles siis näevad üksteise „vajadusi”. „Hirved” peavad leidma ja tooma 
enda poolele (joone taha) enda soovitud „vajaduse”. Näiteks kui „hirv” soo-
vis toitu (näidates seda käeasendiga), siis saab ta tuua ainult toidu märki 
näitava „vajaduse”. Vajadusest saab uus „hirv”. Kui „vajadust” ei leita või on 
need juba otsas, siis „hirv” sureb. Oma käemärke pärast ümberpööramist 
muuta ei saa.

Kokkuvõte/arutelu
1.	 Mida vajad Sina, et elus püsida?
2.	 Mis juhtub, kui Sa ei saa seda, mida Sa väga vajad?
3.	 Mida vajavad loomad selleks, et elus püsida?
4.	 Mis juhtub, kui ühte kolmest vajadusest ei täideta? Kas piisab ainult üle-

jäänutest?
5.	 Kes või mis võivad ohustada hirvede elu ja põhivajadusi metsas?
6.	 Milliste loodussõbralike tegevustega saaksid Sina toetada loomade vaja-

dusi?

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju 
keskkonnale

keskkonna hoidmine

LIIKUMINE

koordineeritud 
liikumine

sihipärane kehaline 
tegevus

mängureeglitest 
kinnipidamine
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UURIMUSÕPE: PUUDE ISTUTAMINE

Teadmiseks lastele
Selleks, et meie maakeral ei oleks loodus hävinemas, on vaja, et inimene taas-
taks enda poolt kasutatud loodusressursse. Puude istutamine aitab taastada 
meie metsi ja toetab seega looduse kaitsmist.

Tegevuse käik
1.	 Korjake sügisel puu alt tammetõrusid.
2.	 Võimalusel kasutage savist lillepotti, mille laps saab ise erinevaid tehni-

kaid kasutades loovalt ära kaunistada. Näiteks: akrüülvärvidega maalimi-
ne, salvrätikutrükk, mosaiigitehnika vms.

3.	 Pange tõrud lapiti 5 cm sügavusele lillepotti rammusa mulla sisse kasvama.
4.	 Hoidke potte pigem jahedas ruumis ja hoolitsege, et muld oleks niiske.
5.	 Kasvava taime võite vajadusel ümber istutada suuremasse potti.
6.	 Mõõtke joonlaua abil taime pikkust ja kirjutage tulemused tabelisse.
7.	 Kui taim on 15–20 cm kõrgune, siis võite selle kevadel potiga õue viia, et 

see temperatuuriga harjuks. Pärast kohanemist võite taime maasse kae-
vata. Hoolitsege, et see ära ei kuivaks.

8.	 Selgitage lastele, et kunstlikus keskkonnas kasvatatud taimel ei õnnestu 
alati õues kasvama hakata. 

9.	 Kui lasteaia õuealal on peenramaa, siis võite tõrud sügisel sinna istutada.

MINA JA KESKKOND

keskkonna hoidmine

ökoloogiliste seoste
selgitamine

kodukoha looduse
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KUNST
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MATEMAATIKA

aastaaegade
tundmine

esemete mõõtmine
mõõtühikutes

UURIMUSÕPE : MAAKERA KASVUHOONES

Teadmiseks lastele
Maad ümbritseb atmosfäär, mis koosneb gaasidest. Ühed neist gaasidest 
on kasvuhoonegaasid. Need ei lase Päikeselt tuleval soojusel Maalt lahkuda 
ning soojendavad seda. Ilma soojuseta aga oleks elu Maal võimatu. Maakera 
temperatuurid on inimeste jaoks olnud sobivad juba tuhandeid aastaid. Kuna 
inimesed põletavad kütuseid (kivisüsi, nafta, maagaas), moodustub selle tu-
lemusel süsihappegaas, mis õhku paiskub.
Mida rohkem süsihappegaasi õhku paiskub, seda rohkem soojust kinni hoi-
takse ja Maa kliima muutub üha soojemaks ning soojemaks. Maakera oleks 
nagu kasvuhoones, ta kuumeneb üle ja tal oleks justkui palavik. Sellist olu-
korda nimetatakse kasvuhooneefektiks.

MINA JA KESKKOND

keskkonnamõju
kirjeldamine

inimtegevuse mõju
keskkonnale
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Tegevuse käik
1.	 Joonistage lastega Maa ja Päike.
2.	 Lõigake Maa ümber paberiribadest kasvuhoone.
3.	 Märkige nooltega ära päikesekiirguse teekond.

Soovi korral võivad lapsed meisterdada/joonistada individuaalselt illustra-
tiivse plakati.

Arutelu
1.	 Mis tunne oleks olla kuumas kasvuhoones?
2.	 Kuidas Sina ennast tunned, kui Sul on palavik ja Su peal on paks tekk?
3.	 Mis Sa arvad, kuidas Maa ennast kasvuhoones tunneb?
4.	 Selgituseks võite lastega vaadata videoid Eestimaa Looduse fondi lehe-

küljelt.

Maakera kasvuhoones: youtu.be/WH5wR0AMw5g 
Tavalised kahtlusalused: youtu.be/0bCztD_YOYU

KUNST

kunstitöö loomine

objektide ja detailide
vaheliste seoste 
loomine

erinevate vahendite
kasutamine kunstitöös

UURIMUSÕPE : JÄÄKARUD KUI KLIIMAMUUTUSE OHVRID

Teadmiseks lastele
Kliima soojenemine ohustab kogu Arktika elustikku ja mõjutab otseselt jää-
karude elu. Jääkarude elupaik on merejää. Nad kütivad toiduks hülgeid. Seo-
ses sellega, et merejää sulab, väheneb Arktikas hüljeste arv ja jääkarud on 
sunnitud leidma teisi toiduallikaid. Merejää kiire sulamine tähendab jääka-
rudele elupaiga kaotamist ja näljasurma. Kliima soojenemine põhjustab jää-
karudele muidki ebameeldivusi: suureneb ülekuumenemise oht ja kaovad 
poegimisalad. Jääkarude tulevik on ohus. 
Kliimamuutuste üheks otseseks põhjuseks on inimeste tegevus, igapäeva-
seid tarbimisharjumusi muutes saame ka meie jääkarusid aidata.

Tegevuse käik
1.	 Kallake madalasse anumasse vett ja külmutage see jääks.
2.	 Kui jää on valmis, libistage see pesukaussi ja purustage tükkideks. Ühele 

suuremale jäätükile asetage jääkarud.
3.	 Sulava polaarjää stimuleerimiseks valage juurde veidi vett.
4.	 Vaadelge, kuidas jääkarudele elamiseks vajalik pind muutub aina väikse-

maks ja väiksemaks.

Arutelu
1.	 Miks on merejää jääkarudele oluline?
2.	 Mis juhtub jääkarudega, kui polaarjää sulab?
3.	 Miks polaarjää sulab?
4.	 Nimeta, milliseid igapäevaseid harjumusi muutes saad Sina jääkarusid ai-

data?

MINA JA KESKKOND

ökoloogiliste seoste
selgitamine

keskkonna hoidmine

inimtegevuse mõju
keskkonnale

https://www.youtube.com/watch?v=WH5wR0AMw5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0bCztD_YOYU&feature=youtu.be
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ÕPPEMÄNG: SÜSINIKUJALAJÄLG

Teadmiseks lastele
Saame mõõta oma süsinikujalajälge, mis näitab, kui palju kasvuhoonegaase 
me oma tegevusega tekitame ja õhku paiskame.

Tegevuse käik
1.	 Laske lastel joonistada enda jalalaba järgi jalajälg ja see välja lõigata.
2.	 Jagage jalajälg kaheksaks enam-vähem võrdseks osaks. Testi tegemiseks 

vajavad lapsed rohelist ja musta värvipliiatsit.
3.	 Selgitage lastele testi põhimõtet: valides vastusevariandi number 1, värvi-

vad lapsed jalajäljest ühe osa mustaks, valides vastusevariandi number 2, 
värvivad lapsed ühe osa oma jalajäljest roheliseks. 

TEST
1.	 Kui Sa ei söö kogu toitu ära, siis:

1) viskad ülejäägi minema 
2) pakendad toidu ülejäägid ja sööd hiljem 

2.	 Kui lahkud oma toast, lülitad tule välja:
1) mitte kunagi 
2) alati

3.	 Poes oste tehes pakid asjad:
1) kilekotti 
2) korduvkasutatavasse poekotti

4.	 Tavaliselt sööd liha:
1) iga päev
2) vähe või üldse mitte 

5.	 Tuled lasteaeda ja lähed koju:
1) autoga
2) rattaga või jalgsi 

6.	 Kasvatad kodus köögivilju, maitsetaimi:
1) ei
2) jah 

7.	 Värsked puu-ja köögiviljad, mida ostad:
1) on pärit maailma erinevatest paikadest
2) eelistad eestimaiseid

8.	 Käsi pestes lased veel joosta:
1) kogu aeg
2) keerad vahepeal kraani kinni

Kokkuvõte
Võrrelge lastega jalajälgi.
1.	 Kui Sinu jalajäljel on ülekaalus must värv, põhjustad suuremat süsinikujala-

jälge, seega tekitad oma tegevusega liiga palju kasvuhoonegaase. Mõtle, 
millised muutused aitaksid Sul kasvuhoonegaaside hulka vähendada?

2.	 Kui Sinu jalajäljel on ülekaalus roheline värv, jätad endast maha väikese 
süsinikujalajälje, seega tekitad oma tegevusega vähe kasvuhoonegaase. 
Aita teistel teha samasuguseid õigeid valikuid!

Arutlege lastega, milliste tegevustega saavad nad veel aidata kasvuhoone-
gaaside tekitamist vähendada (kodus, reisides, osteldes).

MINA JA KESKKOND

inimtegevuse mõju
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erinevate vahendite
kasutamine kunstitöös



71

ÜRITUS: ENERGIA KOKKUHOIU PÄEV

Korraldage lasteaias päev, mil te kasutate võimalikult vähe elektrit. Kustutage 
tuled, keerake küte madalamaks/välja, valmistage toortoitu jne. Korraldage 
lastega kliimakonverents ja arutlege, kuidas elektri tarbimine mõjutab meie 
kliimat ning mida saaksite koos ette võtta selle tarbimise vähendamiseks. 
Võimalusel ühendage üritus veebruaris toimuva sooja kampsuni päevaga.

MINA JA KESKKOND

keskkonna hoidmine

inimtegevuse mõju
keskkonnale

õigete valikute
tegemine

Kas tead?
1.	 Kliima soojenemine viib Eesti aladelt hülged. Näiteks viigerhüljes vajab si-

gimiseks jäävalle.
2.	 Toiduainetest on suurim süsinikujalajälg lamba-, looma- ja sealihal ning 

juustul. 
3.	 Auto asemel bussiga sõitmine vähendab CO2 emissioone rohkem kui poo-

le võrra. Rattaga auto asemel sõites eraldub CO2 enam kui kümme korda 
vähem.

4.	 Kliimamuutused soosivad Eesti aladel puid ja metsasid kahjustavate pu-
tukate levikut.

5.	 Eesti on CO2 heitgaaside poolest inimese kohta Euroopa TOP 3-s.




