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Täiskasvanutes tekitab sageli hämmastust ja vahel isegi 
õudust tänapäeva laste mänguasjade suur hulk. Ometi 
ostame neile sageli uusi mänguasju või soosime nende 
hankimist. Kas kardame, et lapsed ei ole muidu piisavalt 
rahul, ei tunne, et neist hoolitakse? Kas muretseme, et 
lastest ei peeta piisavalt lugu, kui neil ei ole hetkel moes 
olevaid viimaseid unelmamänguasju? Kuhu on kadu-
nud vanematelt lastele pärandatavad ja põlvest põlve 
edasi antavad mänguasjad, millega saab mängida, kuid 
millel on peale selle ka emotsionaalne lisaväärtus? Kui 
palju kasutame taaskasutuskeskusest või antikvariaa-
dist muretsetud mänguasju? Need küsimused annavad 
mõtlemisainet meile, täiskasvanutele.

Kuigi vastutus laste mänguasjade ja mänguvõimaluste 
eest lasub täiskasvanuil, on hea, kui lapsed ka ise saavad 
mänguasjade ja mängude teemadel mõtiskleda. 

Saateks

”Roheline draama Mänguasjamaal” sisaldab kahte vane-
matele eelkooliealistele lastele mõeldud draamaprog-
rammi, mis käsitlevad mänguasjade hoidmise, kasuta-
mise ja väärtustamise teemat. Mõlemad programmid on 
umbes tunnipikkused tervikud, mida on mõttekas läbi 
viia umbes nädalase vahega. Programmide vahepealsel 
ajal võiks mänguasjade teemat käsitleda ka muudes las-
tega korraldatavates tegevustes. 

Need programmid on välja töötatud Helsingi Taaskasu-
tuskeskuse ja Tallinna Taaskasutuskeskuse ühisprojekti 
”Uusi Elämä – Uus Elu” raames. Projekt keskendus mõist-
liku tarbimise ja asjade taaskasutuse edendamisele. 

Palju tänu lasteaiarühmadele, kes osalesid nende prog-
rammide katsetamisel ja viimistlemisel Soomes ja Eestis!
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Roheline draama on ühisnimetus tegevustele, mil-
les eneseväljenduse ja teatri elemente kasutatakse 
keskkonnateemade käsitlemiseks ja enese keskkon-
naarusaamade selgitamiseks. Rohelisel draamal on 
keskkonnakasvatuslikud eesmärgid. Rohelise draama 
programmides käsitletakse valitud keskkonnateemasid 
teatri vahendite abil (muuhulgas rollimängud) ja eriliste 
tegevusharjutuste kaudu eesmärgiga tekitada muutus 
inimese käitumises.

Roheline draama ühendab reaalse ja kujuteldava maa-
ilma. Selle põhielementide hulka kuuluvad rollid, meta-
foorid, põnevus, aeg, konfliktid, olukord ja lavastus. 
Draamaprogrammil on ühisosa teatri, teraapia ja draa-

1. Mis on roheline draama?

makasvatusega. See on võimalus õpetada, kasvatada ja 
kujundada isiksust draama vahendeid kasutades.

Rohelise draama alus on ühine tegutsemine ja osalus. 
See ei ole teatrilavastuse vaatamine ega isegi mitte selle 
tegemine, vaid rühmatöö, ühise loo ja nägemuse loo-
mine ning iga osaleja mõtete ja arusaamade sisevaatlus, 
tunnetamine ning läbimängimine.

Väikeste laste rohelise draama programmides kasuta-
takse sageli lugude jutustamist ja ka siinsed program-
mid põhinevad sellel. Kumbki programmidest sisaldab 
üht lugu keskse ja juhtiva elemendina. Lugu äratatakse 
ellu koos lastega mitmesuguseid väljendusvahendeid 
kasutades. 

Roheline draama on draama elemente kasutav keskkonnakasvatuse vorm, mille  
eesmärk on inimese käitumismuutus keskkonda vähem koormava elustiili poole.

Roheline draama – ...
... selle eesmärk ja teema on keskkonnakasvatus.
... selle vorm on osalusteater, mis eeldab kõigi kohalolijate aktiivset osalemist –  
selles ei ole pealtvaatajaid.
... selles on jahmatust, tagasipeegeldavaid töövõtteid ja uute tegutsemisvõtete koge-
mist; huvi äratavaid juhtumisi, juhtunut ilmestavaid tegevusi ja ühendavat sidet osale-
jate isikliku elu ja kogemustega.
... kasutab teatrikunsti põhielemente, mänge, aktiivset tegutsemist, emotsionaalsust 
ning elamuslikkust.
... selle õppimine tugineb osalejate olemasolevatele kogemustele ja teadmistele.
... ei ole kunstivorm, vaid keskkonnaalane avastuslik õppevorm, mille eesmärk ei ole 
esteetiline ega kunstialane saavutus.
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Laste keskkonnakasvatus on muinasjutt, mäng ja seik-
lus. See kõik on võimalik rohelises draamas, nagu ka 
oma keha kasutamine väljendusvahendina. Teadmine 
peaks olema mängu rikastav, mitte asi omaette. Täna-
päeval, mil säästev eluviis on muutumas järjest oluli-
semaks osaks kasvatusest, on põhjust käsitleda ka tõsi-
seid keskkonnateemasid lastega koos. Neid peab aga 
esitama lastele arusaadaval moel ja keeles ning tuleb 
anda lastele võimalus enda tegevusega mõjutada käsit-
letavaid asju. Hiljem tuleks kindlaks teha, kas laps on 
asjadest soovitud moel aru saanud. Asjatu hirmutamine 
on mõistlik kõrvale jätta, kuid tõelisuses tuleks sellegi-
poolest püsida. Näiteks selgitada, et praht looduses on 
hoolimatute inimeste heidetud, mitte juhtumisi loodu-
sesse pudisenud.

Lood
Muinasjutud ja lood toovad laste ellu elamusi, rõõmu 
ja põnevust. Lood valmistavad last ette täiskasvanute 
maailmaga kohtumiseks. Nende abil saab arutleda 
meeli painavaid küsimusi. Siinsed lood ei anna valmis 
lahendusi, kuigi neis reeglina on selge algus, keskpaik 
ja lõpp. Lugu on tervik, mis räägib sama palju kui jutus-
tamata jätab. Loos on ruumi kuulaja enese mõtetele ja 
arvamustele.

Laps vajab lugusid sisemise küpsuse saavutamiseks. 
Need tugevdavad tundeelu ja on abiks loova mõtle-
mise ja fantaasia arengul. Vajadusel saab lugudesse põi-
mida teadmisi. Laps on suuteline üsna hästi eristama 
fantaasiamaailma ja tegelikkust. Tegelike probleemide 
ja asjade tõstmine kujutlusmaailma, kus näiteks liigub 
inimese moodi kõnelevaid loomi, ei kahjusta ega sega. 
Isegi vastupidi – argireaalsusest eemaldudes saab tee-
masid käsitleda sobival tasemel ja luua uudseid prob-
leemilahendusi.

Lood toimivad keskkonnakasvatuses teemade elavda-
jana ja nende kaudu on sobiv tutvuda asjadega, mille 
tegelik elluviimine või millega reaalne kokkupuude pole 
võimalik. Ühtlasi annavad lood materjali laste enda rolli- 
ja teatrimängudele.

Rollimäng
Mäng areneb ja muutub lapse arenguga koos. Rolli-
mängud tulevad loomulikult kasutusse mängueas (3-6 
aastased). Rollimängudel on mitu astet ja need algavad 
üsna märkamatult. Näiteks võtab laps kellelegi teisele 

kuuluva riideeseme, paneb selle selga ja mängib seda, 
kellele see riideese kuulub. See laps eraldab kellegi teise 
tunnusmärgi, lisab selle endale ja suudab asetuda teise 
rolli. Rollimuutuse kaudu muutub suhe ümbritsevasse 
maailma rollivõtu ajaks.

Hiljem lisanduvad laste mängudele väga täpsed reeglid, 
ka rollimängudesse (reegli-mängude iga). Rollide suh-
ted muutuvad keerulisemaks ja lugu ning sealsed juhtu-
mised muutuvad oluliseks. Väiksematele lastele iseloo-
mulik rekvisiitide vajadus väheneb. Eelkoolis arenevad 
rollimängud juba näitlemismängude suunas. Mängu-
protsess ise jääb siiski olulisemaks kui näitlemise teh-
nilised oskused. See on oma olemuselt üsna lähedane 
tegevusdraamale. Tegevusdraama, nagu roheline draa-
magi, on siiski lavastatud, tahtlik tegevus, kus täiskas-
vanu osalus tegevuse suunamisel ja motiveerimisel on 
hoomatav.

Rohelise draama ja igasuguste harjutuste planeerimisel 
tuleks arvestada laste rollimängu arenguastet. Koolieeli-
kud tahavad ja suudavad luua esitlusi spontaanselt üsna 
lühikese ajaga. Väiksemate lastega piisab koostegemis-
test ja rollivõtmisest.

Roheline draama on sobiv vahend keskkonnateemade 
käsitlemiseks, kuna see seostub hästi laste oma män-
gudega. Draama käigus liigutakse teise kohta ja kellegi 
teise rolli võttes ning tegemisi tehes kujutatakse ette, 
et kõik on tõene. Tuleks jälgida, et roheline draama ei 
võtaks siiski lastelt vaba mängimise võimalust. Mäng 
lõpeb, kui sellest saab selge õppesituatsioon. Roheline 
draama on vahenditest hoolimata siiski ”suunatud”, võr-
reldes laste vaba mänguga. Vaba mängu kõrval on oma 
koht suunatud mängul ja suunatud mäng võib olla ka 
roheline draama.

Täiskasvanute poolt hästi planeeritud mängusituatsioo-
nid (kujutlus- ja draamamängud) harjutavad erinevaid 
oskusi vahelduvate rollide kaudu. Loovas mängus ühi-
nevad fantaasia ja ümbritsev tegelikkus. Mängu abil 
õpivad lapsed uusi asju teisel moel, harjutavad vastas-
tikku mõjutamise oskusi ning kujutavad ümbritsevat. 
Roheline draama arendab muuhulgas keskendumisvõi-
met, mõtlemist ja esinemisoskust. Kui keskkonnatee-
masid käsitletakse draama väljendusvahendite abil, siis 
kasutatakse iseennast ja oma keha töövahendina ning 
hiljem on kogetule tähenduse andmine lihtsam.

2. Mängud, lood ja  
roheline draama
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”Mänguasjamaa seiklused” sisaldab kahte umbes tunni-
pikkust draamaprogrammi. Need sisaldavad lugu, mille 
juhtumisi kujutatakse ühiselt tegutsedes ja mängides. 
Nii saavad kõik võimaluse loos osaleda ja mõjutada loo 
detaile. Lisaks on materjali hulgas vahepealsete män-
gude kirjeldused, kus esinevad loost tuttavad kujud, 
ning teema käsitlusse sobivaid muid mänge, muinas-
jutte ja vihjeid.

Juhendaja osa
Rohelises draamas on oluline mängujuhi-jutustaja 
enda innukus, julgus teha ja kogeda, võime loosse sisse 
minna. Loo jutustusel põhinevates rohelise draama 
programmides on juhendaja kogu programmi jooksul 
loo jutustaja rollis. Samal ajal aga hoolitseb ta ka draa-
maosa arengu eest ning osalejate rollivõttude ning het-
keidentiteedi eest. 

Lugudes on kohti, mis põhinevad mängujuhi enda aktiiv-
sel näitlemisel, näiteks kiikriga vaatamine ja jooksmine. 
Need liigutused elavdavad ja konkretiseerivad lugu ning 
annavad ühtlasi lastele võimaluse neid korrata.

Lisaks peab juhendaja hoolitsema turvalisuse ja aja-
kavast kinnipidamise eest. Väikeste lastega töötades 
tuleb arvestada sellega, et nad puudutavad veel üks-
teist meelsasti ja liiguvad hea meelega ka maa(põranda)
pinna lähedal. Hoogu sattudes võivad lapsed saada ka 
viga, kuid harva siiski tõsisemalt.

Kui rühm on juhendajale võõras, on väikeste lastega 
töötades eriti oluline see, et laste enda kasvataja on 
kohal ja asjaga kaasa tuleb. Siis suudab oma kasvataja 
ka hiljem käsitletud teemal laiemalt arutleda ning tek-
kida võivatele küsimustele vastata.

Samuti on asendamatu see, et kasvataja tunneb lapsi ja 
saab nii kaasa aidata draama edenemisele. Vahel võib 
olla raskusi väikelaste kõne mõistmisega või mõni laps 
ei suuda sugugi paigal istuda, kui ta süles ei ole. Laste-
aia kasvataja üldiselt teab, mida teha tekkida võivates 
erisugustes situatsioonides ja vastutus rühmas toimuva 
eest on ikkagi temal. 

Loo jutustamine
Nõuandeid jutustajale
Loo jutustamine erineb loo lugemisest. Kõige parem 
on, kui Sina mängujuhina jutustad lugu oma sõnadega, 
ei pea kasutama märkmeid ega paberilt maha lugema. 

See tundub raske ja üldiselt see ongi nii, kuid kui kord 
õpid lugusid jutustama, siis märkad, kuidas innustud 
sellest isegi ja milline eriline mõju on sellel kuulajatele 
ja osalejatele. Ühe esituskorra jaoks ei ole ehk mõistlik 
programmi lugusid selgeks õppida, kuid kui esinemivõi-
malusi on rohkem, siis juba tasub see vaev näha. 

Loo jutustamisel on rohelise draama vaatevinklist mit-
med olulised eelised, mis seostuvad kuulajate iden-
titeedi toetamise ja juhendaja enda tegevusega. Kui 
jutustad lugu oma sõnadega, on võimalik jälgida kuula-
jate reaktsioone, keskendumisvõimet ja meeleolu. Selles 
situatsioonis saad kohandada lugu ka vastavalt reakt-
sioonidele ning suhtlus on vahetum. Nii saab äratada 
huvi, tekitada põnevust ja luua õhustikku hoopis teisiti 
kui siis, kui nina on paberis kinni. Kui on näha, kuidas 
lugu kuulajad kaasa haarab, julgustab see ka jutustajat.

Jutustades näiteks kellelegi oma päevasündmustest, 
kasutame rääkimisel harva vaid sõnu. Üldisel võtame 
me abiks miimika ja žestid. Need elemendid on oluli-
sed ka rohelise draama sünnil, sest need äratavad kuu-
laja aktiivselt osalema. Lugusid jutustades võib endalegi 
üllatusena teha asju ja kasutada väljendeid, häälitsusi 
ja liigutusi, mis ei olnud planeeritud. See julgustab ka 
osalejaid oma keha kasutama, liigutusi järgima. Nii saab 
juhendaja, isegi planeerimata ja märkamatult toetada 
draamakasvatust ning aidata lapsi kuulamisel ning pai-
gal istumisel. 

Loo jutustamine tagab olukorra, kus juhendaja teab 
kogu aeg, kuhu minnakse ja mis on antud hetkel oluline, 
samuti tunneb ta hästi lugu ja sellele järgnevaid tege-
vusi. Ennekõike äratab aga loo jutustamine loo uuesti 
ellu, säilitades selle värskuse ja juhendaja oma aktiiv-
suse tegevuses. Lugu jutustades ei saa mõelda õhtusöö-
gile vaid peab olema kohal siin ja praegu.

Nõuandeid loo jutustamiseks
Proovi loo jutustamist kõigepealt väikses mõõtkavas. 
Jutusta tuttavale mõni hull lugu, mis sinuga hiljaaegu 
on juhtunud. Seda lugu tead ise ja tead, mis selles on 
olulist. Proovi näha oma jutustust piltidena ja jutusta 
samal ajal, mida näed ja tunned. 

Õpi kõigepealt esimene lugu ”Mänguasjamaa tulevik on 
ohus” ja alles siis, kui see selge, mine edasi ”Mängukoer 
Polla” loo õppimisega. 
1. Loe kõigepealt lugu omaette mitu korda (ilma hää-

leta)

4. Juhiseid programmide  
kasutamiseks 

Rohelise draama töövõtted, sealhulgas mäng, harjutused 
ja väikesed esitlused, lähevad üldiselt kasutusse loomuli-
kult. Käivitusraskused võivad tuleneda näiteks ebapiisa-
vatest või ebatäpsetest juhenditest. Mida väiksemad lap-
sed, seda selgemad peavad olema suunised ja reeglid.

Kui roheline draama või selle elemendid ei tundu endale 
loomulikud, siis ei tohiks neid rakendada. Lapsed mär-
kavad, kui jutustaja ei ole ise loos sees, laste keskendu-
misvõime nõrgeneb ja nad ei tule kaasa. 

Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud mõningaid rohelises 
draamas kasutatavaid töövõtteid. Kõik töövõtted ei ole 
kasutuses kahes käsitletavas programmis, kuid need anna-
vad lisavaatenurga rohelise draama mõistmiseks ja neid 
võib katsetada ja kogeda eri kombinatsioonides hiljem.
 

Rollitöö
Töö rollidega on draama põhilisi töövõtteid ja seda kasu-
tatakse ka programmis ”Mänguasjamaa seiklused”. Rol-
litöös astutakse koos mingisse kokkulepitud rolli, näi-
teks kehastutakse mängukoer Pollaks, ja tegutsetakse 
rollikujule sobivalt kujutletud situatsioonis, nagu oleks 
see tõelisus. 

Rolli sisenemine on hea võimalus avardada silmapiiri. 
See võimaldab sissepääsu enda ja teiste sisemaailma. 
Rolli kaitse all on turvaline öelda, kogeda ja kujutleda 
asju, mida ei saa teha või kogeda päriselt.

Rollitöös on mitu tasandit. Rollis võib olla lühikest aega 
või kogu draamaprogrammi aja. Roll võib ka vahetuda 
programmi jooksul. Mängides vahetavad lapsed rolle 
vastavalt olukorrale spontaanselt, mistõttu kiire rolliva-
hetus programmi keskel on lihtne ja rollivahetus ei põh-
justa sellist ebakindlust nagu kooliealistel.

Improviseeritud esitlused
Improviseeritud esitlusi, etüüde võidakse teha väikeste 
rühmadena. Esitlused jutustavad näiteks seda, kuidas 
rollikujud tegutsevad kujutletud situatsioonis, või üldi-
semalt – mis juhtub edasi. Esitlusi ei harjutata, kuid neid 
võib juhendavalt suunata. Esitlusviisina võib lisaks tava-
lisele näitlemisele kasutada pantomiimi, nagu siin kirjel-
datud programmides. Ettevalmistust juhendades võib 
anda abiks sobilikke võtmesõnu või muid täpsustusi või 
piiranguid. Rohelises draamas on oluline esitluse sõnum 
ja sisu. Vajadusel võib juhendaja vestelda rühmadega 
esitluse teemal ja paluda alles seejärel asuda etüüdi ette 
valmistama.

Joonistatud roll
Osalejad loovad ühiselt rollikuju, joonistades ja kirju-
tades üles olulisemat teavet rollist (nimi, sugu, vanus, 
hobid). Väikeste lastega peaks juhendaja joonistama ja 
ise laste poolt öeldud jooned ja tähtsamad omadused 
nii üles märkima, et kõik näeksid. Sündinud ja tuttavaks 
saanud rolli kasutatakse rollitööks.

Juhendaja roll
Juhendaja võib programmi edasi viia, võttes ka ise rolle 
kas kogu programmi ajaks (jutuvestja) või erinevates 
rollides mõnes konkreetses mängus või toimingus. 
Siinsetes programmides on juhendaja põhiosa ajast 
jutuvestja rollis ning vahepeal mängujuhi rollis. 

Kogu rühma liikuv kuju / masin
Üks osalejatest läheb ruumi keskele ja hakkab tegema 
valitud häält ja liikumist. Teised osalejad lisanduvad üks-
haaval oma hääle ja liikumisega, moodustades lõpuks 
koos ühise häälitseva ja liikuva kuju/masina. Soovi korral 
võib masina ka jälle koost lammutada – osalejad lahku-
vad süsteemist enda valitud hetkel.

Mängud
Väikeste lastega on mängud oivaline võimalus asjade 
käsitlemiseks. Töömeetodina on mängud lastele tutta-
vad ja nendesse saab lihtsalt lisada väikesi rolli- ja liiku-
misharjutusi. Ka tuttavaid mänge saab muuta käsitleta-
vat teemat toetavaks.

3. Rohelises draamas  
kasutatavad töövõtted
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2. Mõtle, millest ja mida muinasjutt räägib
3. Kujutle maailma, milles see lugu toimub
4. Kujutle, kes on peategelased ja kuidas nad välja näevad
5. Millised on loo kesksed sündmused?
6. Millistest asjadest on kuulajatel oluline aru saada?
7. Loe lugu uuesti ja kinnista oma kujutluspilti
8. Kirjuta vajadusel loo sõlmpunktid mälule toeks üles
9. Jutusta lugu kas endale, lapsele või tuttavale. Jutusta-

des peavad kujutluspildid olema kogu aeg silma ees 
ning jutusta seda, mis kõige paremini seal näha on.

Jutustajal on tarvis mäletada loo ülesehitust ja olulise-
mate sündmuste kulgu. Just need viivad lugu edasi ja 
on olulised loost arusaamisel, mitte detailid. Tee endale 
loo õppimisel loo sõlmpunktidest meelespea, lisades 
vajaduse korral kaasnevad mängud ja muud tegevu-
sed. Programmi läbiviimisel on meelespea juhendajale  
toeks ja lisab vajalikku enesekindlust ja vabadust, eriti 
alguses.

Jutuvestmise oskus on arendatav ja seda on võimalik 
õppida ka mitmesugustel kursustel. 

Käesolevas trükises on mõlema programmi jutuststav 
lugu antud kursiivis. 

Ettevalmistused
Programmi käivitamiseks on vaja teha veel mitmeid ette-
valmistusi, nende hulgas lahendada rühmade valiku, 
ajakava, ruumide ja vahenditega seotud küsimused.

Programm
Juhendaja peab tundma programmi, mida ta läbi viima 
hakkab, loo sisu ja kulgu ning peab teadma kogu aeg, 
mis järgmisena juhtuma hakkab. See annab juhenda-
jale – loo jutustajale enesekindlust ja ta saab rahulikult 
keskenduda loo jutustamisele ja kaasnevatele tegevus-
tele, samuti ümbruse ja olukorra jälgimisele ning hinda-
misele. Juhendajal võiksid sellegipoolestl olla käepärast 
oma märkmed mälule toeks.

Ajakava
Kui programmi minnakse läbi viima võõra rühma juurde, 
tuleb kindlaks teha kasutada olev aeg, kuid anda ka 
teada, et programmi täpset pikkust on raske ennustada 
ning et see sõltub rühma tegevusest programmi jook-
sul. On hea teha endale märkmeid ka programmi ette-
valmistamisel ning ligilähedaselt hinnata iga osa aega. 
Ettekujutus aja kasutusest programmi kestel võimaldab 
vajadust mööda teha sellesse parandusi. 

Lasteaedades saab enamasti jälgida seinakellalt aega 

märkamatult, kuid igaks juhuks võiks siiski oma kell kaa-
sas olla. Mobiiltelefon ei ole hea variant, sest see tõm-
bab laste tähelepanu –  võib tulla küsimusi taustapildi 
või seadistatud häälte kohta. Mobiil võib raskendada ka 
juhendaja enda keskendumist.

Eelteave
Mänguasjamaa seikluste programmid ei eelda osale-
valt rühmalt ettevalmistust. Siiski tasub esimese ja teise 
programmi läbiviimise vahel kajastada teemat mängu-
des ka jooksvalt. Võõral juhendajal tuleks enne tutvus-
tada kasvatajale, millest jutt tuleb ja mis toimuma hak-
kab. Nii on kasvatajal ettekujutus toimuvast ja ta võib 
soovi korral lastele öelda, mis toimuma hakkab. Sel vii-
sil saab näiteks vältida vale ettekujutust, et hakatakse 
etendust vaatama. Lastele ei pea tingimata rääkima 
draama sisu või teemat, seda tuleb niikuinii teha uuesti 
programmi alguses.

Rühm
Rühma suurust oleks hea ette teada. Lasteaedades võib 
see mõnikord üllatuslikult väheneda, näiteks haigus-
puhangu ajal, kuid igaks juhuks peaks vahendeid alati 
olema maksimumarvestusega. Teisest küljest ei mõjuta 
laste arv nendes programmides tööd ja tulemust, ruu-
mivajadust ja ajakava nii palju kui vanematele mõeldud 
draamaprogrammides. Kuid liiga suur rühm põhjustab 
siiski rahutust osalejate hulgas. Lasteaia üks rühm on 
optimaalne nii rühma suuruse kui toimivuse poolest.

Väikeste rühmade ülesanded on hea läbi viia 3-4 lap-
sega, siis saavad kõik soovi korral protsessis osaleda. 
Kuueliikmeline rühm on juba paljude tegevuste jaoks 
liiga suur. Käesolevates programmides kasutatakse väi-
kerühmade tööd vaid veidi pantomiimina ja sedagi vaid 
koolieelikute tasemel.

Võõra rühma juurde minnes oleks mõistlik küsida kas-
vatajalt, kas on midagi, mida ta peaks rühma juures eri-
liselt arvestama. Näiteks on tarvis teada, kas keegi rüh-
mast on mingi probleemiga, mis võiks tema osalemist 
mõjutada, või kas programmi teema on olnud rühmas 
juba arutluse all.

Ruum
Mänguasjamaa seikluste programmi läbiviimiseks sobib 
hästi rühma mängutuba või lasteaia võimlemissaal. Olu-
line on, et oleks piisavalt ruumi mängida ning vajadusel 
saaks olemasolevaid mööbliesemeid nihutada (lauad 
kokku tõsta). Mugav oleks istuda põrandal vaibal või 
istepatjadel või siis madalatel toolidel. Juhendaja peab 
istuma samamoodi nagu lapsed. Nii ei pea lapsed vaatama 
juhendajale otsa alt üles ja juhendajal on kergem lähe-
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5. Programm  
”Mänguasjamaa on ohus!”

Programmis on ühe loo jutustamise ning selle sees 
mängude mängimise kaudu käsitletud mänguasjade 
teemat.

Eesmärk: Arutleda lelude hankimise, nendega mängi-
mise ja nendega käitumise, samuti uute mänguasjade 
vajalikkuse üle.

Vanus: 5-6 aastased

Rühma suurus: Üks lasteaiarühm

Kestus: umbes 1 tund

Koht: lasteaia oma rühmaruum või võimlemisruum, 
saal. Valguse hämaramaks ja valgemaks muutmise või-
malus oleks hea (meeleolu muutmiseks jutustamiste ja 
mängude ajal).

Vajalikud vahendid: Vanad reklaamajalehed. Võima-
luse korral võimlemismatt või diivan.  Mängujuhil (prog-
rammi läbiviijal võiks olla muinasjutuvestja  rekvisiite 
(müts, keep, loor, võlukepp, mingi muu jutupauniku rek-
visiit vms).

Lisasoovitusi juhendajale
Soovitav on et lapsed jutustamise ajal istuksid nii, et 
Sina mängujuhina näeksid kõiki ning kõik lapsed näek-
sid mängujuhti. Lastel peab ka istudes olema piisavalt 
ruumi enda ümber. Laste istumisjärjekorra võib korral-
dada kasvataja, kes lapsi tunneb (nt kellel ei ole soovitav 
kõrvuti istuda).

Samal ajal kui harjutad loo jutustamist ja selle sõlm-
punkte, võta kasutusele ka liigutused. Vaikus – sõrm 
püsti ja sosin ”Tšš!”, kaugemale vaatamiseks ”kiiker” – 
käed silmade ees jne. Vajaduse korral võid need ette-
valmistudes märkida üles märkmepaberile. Samuti võid 
lisada küsimusi, millega lapsi kaasa haarata.

Alustuseks tutvusta ennast ja räägi, milles on küsimus. 
Tutvusta mängureegleid.

1. Loo algus – tähelepanu võitmine, 
sissejuhatus

Kusagil kaugel-kaugel, keegi ei tea õieti kus täpselt, asub 
kummaline ja põnev maa. Maa on muidu täiesti tavalise 
moega, kuid kui vaatad õige tähelepanelikult, hea binok-
liga, võid märgata hämmastavaid asju. See maa kihab 
igasugustest mänguasjadest. Nad liiguvad ja jutustavad 
isekeskis. Nad laulavad, teevad süüa ja toimetavad oma 
igapäevaseid tegemisi täpselt nagu sina ja mina.
Jutustamise ajal vaadatakse binokliga koos seda maad. 
See koht on Mänguasjamaa. Tähelepanelik vaataja mär-
kab aga üht asja Mänguasjamaa asukate juures. Kõik män-
guasjad on seal säravpuhtad, ei ole kriimustatud, määrdu-
nud ega üldse kulunud moega. Kõik mänguasjad seal on 
noored ja uued, kellega veel kunagi mängitud ei ole.
Nii ongi. Mänguasjamaa on nimelt mänguasjade alg-
kodu. Seal nad kasvavad ja elavad, kuni saavad suureks 
ja lähevad maailma laste juurde. Elu Mänguasjamaal on 
rahulik, lihtne ja tore ning leludele meeldib seal väga. Üks-
nes jõulude eel on Mänguasjamaal palju saginat. Sel ajal 
valmistuvad paljud mänguasjad kolima inimeste maale. 
Mänguasjamaal nimelt on nii, et uued mänguasjad teki-
vad juurde vastavalt sellele, kuidas lapsed maailmas uusi 
mänguasju saavad. Tavaliselt rahuneb aga olukord peale 
jõuluaega ning elu Mänguasjamaal läheb taas tavalis-
tesse rööbastesse.

2. Tähtsate mänguasjade ring – oluline 
mänguasi
Seistakse ringis. Iga laps mõtleb, miline on tema lem-
mikmänguasi. Kui igaühel on oma asi välja mõeldud, 
saab piki ringi igaüks seda esitleda. Igaüks ütleb, mis on 
tema kõige tähtsam ja armsam  mänguasi ning võtab 
selle kuju ja teeb talle liikumise. 
Mängujuht peaks tegema esimesena, see lihtsustab las-
tele asja. Näiteks Unemati, kes puistab uneliiva silma.

3. Loo jätk  -  probleemi püstitus
Mänguasjad elasid Mänguasjamaal rahulolevana, kuni 
ühel päeval märkasid nad, et neid on kogu aeg ikka roh-
kem ja rohkem. Imelik, mõtlesid mänguasjad, meid ei 
peaks ju nii palju olema. ”Kes küll peaks vajama nii palju 
mänguasju? No küllap see läheb peagi üle.”

neda – kontakt on parem. Hoolitse, et Sina näeksid kõiki 
lapsi ja kõik lapsed näeksid takistuseta Sind. Poolring 
on väga sobiv.

Lisaks peab hoolitsema töörahu eest. Ruumi ei tohiks 
programmi jooksul lisanduda uusi inimesi ega piilu-
mas käia uudishimulikke, mõistlik on kasutada sule-
tud ruumi, kus ei toimu segavat liikumist. Kõik peavad 
saama olla siin ja praegu.
Kasulik on ruumi tulla vähemalt veerand tundi enne 
programmi algust, siis saab tutvuda ruumi ja selle või-
malustega ning sättida valmis istumiskohad ja vajalikud 
vahendid.

Vahendid 
Mänguasjamaa seikluste programmis ei ole vaja min-
geid muid vahendeid kui juhendaja enda märkmed, 
jutustaja enda isiklikud jutuvestja rekvisiidid ning 
”Mängukoer Polla” programmi juures koerte abipalve-
kiri ning ajalehti mänguasjade markeerimiseks. Need 
peaksid olema peidus, kuni neid vaja läheb.

Programmi ajal
Esitlus ja mängureeglid
Alustuseks räägib juhendaja, kes ta on ja mis toimuma 
hakkab. Juba siis tasub võtta jutuvestja roll, kuid esi-
neda tuleks siiski oma nimega. Tutvustatakse töö käiku 
ja mängureegleid.

Näiteks: ” Minu nimi on Heli ja ma olen jutuvestja. Täna 
on mul teile rääkida üks jutt ühest kaugest maast ja selle 
elanikest. See lugu ei ole siiski vaid lugu, vaid selle sees 
on igasuguseid tegevusi ja mänge, mida teeme ühes-
koos. Mõned tegevustest on natuke näitlemise moodi. 
Kas teate, mis näitlemine on? Olete ise kunagi midagi 
esitanud ? Aga meie näidendil ei ole pealtvaatajaid, vaid 
teeme lood endale ja üksteisele ja see ei ole üldse hirmus 
vaid hoopis tore. Ja kuna meid on nii palju, siis on hea, 
kui igaüks, kes midagi küsida või ütelda tahab, annab 
sellest käega märku. Kas olete seikluseks valmis?” 

Arutlused
Loos on kohti, kus esitatakse lastele küsimusi. Vastuste 
otsimine on meeldiv, kui juhendaja märkab kõiki lapsi 
ja annab soovijatele lühikeseks ajaks sõna. Laste vastu-
seid ei pea kritiseerima isegi siis, kui need ei ole päriselt 
sobilikud antud kontekstis ja situatsioonis. Pigem tuleb 
julgustada lapsi otsima lahendusi ja lähenema asjadele 
mingi teise nurga alt vaadates. Väiksemate lastega võib 
juhtuda nii, et nad unustavad, mida nad öelda tahtsid. 
Võib pisut oodata ja siis minna teistega edasi, öeldes 

unustajale, et see ütleks siis kui talle meelde tuleb.

Kui mõni asi tekitab laste seas elevust ja kõnelust keset 
lugu või mõni mõiste on arusaamatu (näiteks ”uuska-
sutuskeskus”), siis tasub pisut peatuda ja seda lühidalt 
selgitada.
Võib juhtuda ka nii, et vaid mõned on väga jutukad. Siis 
tasub küsida, kas keegi veel soovib midagi ütelda. 
Lastelt võib tulla küsimusi ka loo keskel. Neid võib tähele 
panna. Siiski tasub jutuga liikuda sobiva kohani ja alles 
siis anda rääkimisvõimalus käe tõstjale. Sageli küsimu-
sed loo jätkudes ununevad, vähemalt need, mille mõte 
oli vaid ”midagi ütelda”. Vahel võib ise üle küsida, kas 
lapsed on olulisest kohast õigesti aru saanud (näiteks 
mille sees Barbi oli?)

Rühmatöö
Väikesed lapsed veel ei oska või ei ole harjunud töö-
tama väikestes rühmades. Koolieelikutel õnnestub see 
juba päris hästi, nii et seda tasub harjutada. Lastel võib 
endal lasta rühmad moodustada, kuid seda võib teha 
ka kasvataja. Osalejate tegutsedes (meie programmis 
pantomiimi ettevalmistamisel) tuleb jälgida rühmade 
tööd, käia rühmade juures ja küsida, kas kõik on hästi 
ning kas töö sujub. Väiksemate lastega on väikerühma-
des töö raske ja segadust tekitav.

Mänguasjamaa seikluste programmis peab mõnes män-
gus võtma rühmiti erinevaid rolle. Neid võib teha nii, et 
lapsed ise valivad, mis rollis nad tahaksid olla. Lapsed 
saavad hästi aru, et kõik ei saa olla ühes rollis, sest muidu 
ei tule mäng välja. Üldiselt läheb rollides kokkuleppi-
mine ja rühmadesse jagunemine kergesti.

Tasub siiski meeles pidada, et väikestele lastele ei saa 
öelda, et tehke viieliikmelised rühmad ja loota, et nad 
saavad sellega ise hakkama. Kõik ei oska loendada ja 
neid peab abistama rühmadesse jagunemisel.

Programmi järel
Programmi lõppedes võiks anda lastele võimaluse veel 
sellest asjast rääkida ja esitada küsimusi. Ruum seatakse 
korda, enda järelt koristatakse ja laenatud asjad pan-
nakse oma kohale tagasi.

See on sobiv hetk vestelda kasvatajaga muljetest ja 
arutleda jätkuprogrammiga jätkamise võimaluste üle.
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Kuid ei. Lelusid läks vaja üha rohkem ja rohkem ja män-
guasju sai Mänguasjamaal üha rohkem ja rohkem. Lelud 
pidid ka endiste aegadega võrreldes inimeste maailma 
kolima aina kiiremini ning kõik ei jõudnud isegi korralikult 
suureks kasvada, saada korralikeks mänguasjadeks enne 
kolimist. Varem nii rahulik paik muutus kiirustavaks, eba-
meeldivaks ja kitsaks. Lelud hakkasid omavahel riidlema. 
Kõigest oli puudus, kuid kõige hullem oli see, et Mängu-
asjamaa mänguasjad ei olnud enam nii vastupidavad ja 
mängimiskindlad, kui varem. Lisaks vähenesid mänguas-
jade valmimiseks vajalikud ained kiiresti.
Midagi peab ette võtma, ja ruttu, mõistsid Mänguasjamaa 
asukad. Nad moodustasid päästeretke meeskonna, kes 
pidi välja uurima, miks mänguasju vajatakse üha enam 
ja enam. Päästemeeskonda said Barbi, Lotte ja Ämblik-
mees. Mänguasjamaa meeskond saabus inimeste maa-
ilma ja hakkas otsima kodusid, kus on lapsi ja järelikult 
ka mänguasju. Ehk teavad siin elavad mänguasjad, mis 
on toimumas.
Lelumeeskond ronib lahtisest aknast sisse. Täpselt õigest 
aknast otse lastetuppa! Õnneks magavad lapsed süga-
vasti. Mänguasjade silmad harjuvad kiiresti pimedusega. 
Oh milline õudus, karjatavad nad, kui näevad kohutavat 
pilti, mis neid lastetoas ümbritseb.

4. Pilla-palla segamini – katkised män-
guasjad, rolli edenemine
Lapsed võtavad oma lemmik-mänguasjana katkiolemi-
se-rolli. On vaikselt ja kurvalt, istudes või lebades. Pilla-
palla laiali.

Selline oli olukord, mis mänguasjamaa lelud leidsid. Kogu 
lastetuba oli täis katkisi, laialijäetud, vaikseid mänguasju. 
Mis on juhtunud? Kuhu on jäänud mängutoa rõõmus ja 
hubane olemine?
Kohkunud retkelised liikusid ühe mänguasja juurest teise 
juurde ja siis avanes neile kogu jubedus, millises olukorras 
mänguasjad olid.

Lapsed on endiselt katkised mänguasjad ning mängu-
juht käib täpsemalt igaühe juures ja uurib, mis kellelgi 
täpselt viga on ning kust ta katki on. Lapsed näitavad 
või ütlevad, mis neil viga on.

Puudutuse peale mõned katkistest mänguasjadest palu-
vad vaikselt abi. Mänguasjamaa meeskond vaatab abi-
tult endi ümber ja mõistab, et katkistele mänguasjadele 
on kiiresti abi vaja.

5. Parandustöökoda. Mäng – paranda-
mine.
Mõeldakse koos, mida katkiste mänguasjadega ette 
võtta? Milliseid mänguasjade parandamisvõimalusi on? 
Valitakse mitmesuguseid parandamise liigutusi: pese-
mine –  käteringid, liimimise liigutused jne. Iga laps hak-
kab tegema mingit parandamisliigutust ning teeb oma 
parandustöökoja. 

Tehakse paranduskoridor: seistakse näod vastamisi ning 
iga ”katkine mänguasi” saab koridorist läbi minna, kus-
juures teised samal ajal parandavad oma valitud liigu-
tusega ta ära. 

Väiksematega, kui koridoris olemine on liiga keeruline, 
käivad lapsed kordamööda ringi keskel ning ”paranda-
jad” parandavad teda ümberringi. Mängujuht saadab 
iga lapse korraks parandustöökotta ja kutsub siis ringi 
tagasi.
Mänguasjad saavad terveks.

6. Jutustuse jätk – lahenduse otsimine
Õnneks said enamasti kõik mänguasjad parandatud. 
Kuigi mänguasjad olid nendega juhtunust üsna segaduses 
ja kohkunud, tahtsid nad siiski jääda sinna laste juurde, 
kus nad olid. Peaks vaid välja mõtlema, kuidas teha nii, et 
mänguasjad enam katki ei läheks?

Arutletakse, mis saaks teha, et asjad enam katki ei 
läheks.

7. Jutustuse jätk – mänguasjade rohkus  
Päästeretkel olevad mänguasjad jätkavad murelikult 
oma teekonda inimeste maailmas. ”Kuigi selline mängu-
asjadesse hoolimatu suhtumine selgitab mõnevõrra, miks 
mänguasju kogu aeg järjest rohkem vaja on, ei saa see 
ometi olla põhjuseks sellisele mänguasjade arvu pöörasele 
kasvule”, arvavad mänguasjad üksmeelselt ja otsustavad 
minna järgmisesse kodusse.

Sel korral sisenevad nad välisuksel oleva postiluugi kaudu. 
Hästi vaikselt!

8. Postiluuk. Mäng – rolli sisenemine
Lapsed lähevad ritta ja juhendaja teeb koos kasvatajaga 
”postiluugi”, seistes vastamisi näiteks võimlemismati või 
sohva ees ja võttes kätest kinni. Iga laps ronib läbi kätest 
tehtud ava (postiluugi). Sealt tagasi oma kohale. 
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Samaaegselt võib rääkida lugu edasi, et ootamisest 
hoolimata laste tähelepanu säiliks.

Postiluuk oli küll kitsas, kuid õnneks põrand ei olnud kõva. 
Pehmenduseks oli hunnik eredavärvilisi lehti ja ajakirju 
justkui võõraid oodates. Mänguasjad jäävad huvitatult 
lehti vaatama. ” Appi, seal oled sina!”, ütleb Lotte Ämblik-
mehele. Ja täpselt nii ongi – lehes on pilt Ämblikmehest. 
Mänguasjad on uudishimulikud, et mida see tähendab?

9. Jutustuse jätk – reklaam, mänguas-
jade vajadus
Hämmastunud leluseltskond jätkab majas oma rännakut. 
Nad kuulevad elutoast hääli ja lähevad vaatama, mis seal 
on. Mänguasjad näevad Barbit naljaka kasti sees muu-
sika taktis tantsimas. Samal ajal kõlab inimese vali hääl 
üle muusika ja Barbi hääle. Hääl Barbi taustal innustab 
Barbit ostma.
Päästemeeskonna Barbi jookseb tuppa imeliku kasti ja 
seda vaatavate laste vahele ning nõuab, et tema sõber-
Barbi veidrast kastist välja võetaks ja kähku – muidu saab 
ta korralikult pahaseks!
Diivanil istuvad lapsed on täiesti hämmastunud, keeravad 
pead televiisorist eemale ja vahivad uskumatute nägu-
dega meie reisiseltskonda ja rääkivat Barbit.

Teisedki päästjad –  Lotte ja Ämblikmees  jooksevad Barbi 
juurde, lehvitades ukse eest leitud reklaamlehtedega ning 
nõuavad lastelt selgitust.

Arutletakse lastega, mis on reklaamid. 

Mänguasjadel on raske mõista, miks neid peab reklaa-
mima? ”Kas lapsed siis ise ei tea, millist mänguasja nad 
soovivad ja kellega neile mängida meeldib? Kas inimestel 
kunagi küllalt ei saa? Ega mänguasjad pole siis mingid 
ühekorse kasutamise asjad!”, pahandavad mänguasjad.
Samal ajal taipab üks lastest, et need mänguasjad ju rää-
givad  p ä r i s e l t  ning krahmab kätte Barbi ja Lotte. ”Kel-
legil teisel ei ole ju päriselt rääkivat mänguasja!” kiljub tüd-
ruk ja lehvitab mänguasju käes.

Mängujuhi juhendusel tehakse lastega loos juhtunut 
järgi – tõstetakse mänguasjad maast ja raputatakse ja 
vehitakse nendega õhus. Siis vastavalt loo edenedes 
kõdistatakse ennast jala alt, joostakse põgenedes.

Siis hakkab mänguasjadel kiire! Olukord on tõsine. Barbi 
ja Lotte peavad kuidagi vabaks saama. Ämblikmees võtab 
tüdrukul jalgadest kinni ja kõditab ta tallaaluseid. Tüdruk 
hakkab naerma ja tema haare Barbi ja Lotte ümber lõdve-

neb ning mänguasjad saavad ennast lahti raputada, kuku-
vad diivanile ja pistavad punuma. Ka Ämblikmees pistab 
jooksu ning kõik põgenevad kiiresti läbi lahtise akna. 

10. ”Mina olen...” mäng – isiklikud 
kogemused
Sammumäng küsimustele vastamisega. Lapsed on rivis 
ühes ruumi servas, mängujuht seljaga nende poole 
teise seina ääres. Mängujuht küsib küsimusi ja kui küsi-
musele vastus on ”jaa”, siis lapsed astuvad sammu edasi. 
Küsimuse järel mängujuht pöördub ümber ja kui keegi 
veel liigub tema nähes, peab see reeglite järgi tagasi 
alguspunkti minema.

Näidisküsimusi: Kas oled näinud reklaame? Kas oled 
soovinud mõnda mänguasja sellepärast, et reklaamis 
näidati? Kas oled soovinud mõnd mänguasja vaid selle 
pärast, et su sõbral juba on selline? Kas oled saanud 
ja mänginud kasutatud mänguasjadega? Kas oled ise 
parandanud mõnd mänguasja? Kas oled saanud kin-
giks mänguasja, millega tegelikult ei olegi mänginud? 
Kas oled saanud mingeid kingitusi, mis pole mänguas-
jad või asjad? 

Teine variant samast mängust: lapsed asuvad ringis ning 
iga ”jaa” vastuse puhul astutakse korraks ringi sisse ja siis 
jälle ringi teiste juurde tagasi. 

11. Loo jätk – lahendus
Lõpuks jõudis väsinud mänguasjade päästemeeskond 
inimeste maailmast tagasi Mänguasjamaale. Mänguas-
jamaal rääkisid nad teistele asukatele mänguasjadesse 
hoolimatust suhtumisest ja inimeste tehtud reklaamidest, 
mille abil püütakse müüa üha rohkem ja rohkem mängu-
asju. Lastele, kellel on juba mänguasju niigi palju. Ei ole 
mingi ime, et niiviisi on Mänguasjamaal jäänud kitsaks ja 
toorained on otsa saamas.
Õnneks oli kogu murele lahendus. Kui inimesed oskavad 
juba teha reklaame, mille tõttu mänguasju tahetakse aina 
juurde, siis võiksid nad teha ka reklaame sellest, kus rää-
gitakse sellest, kuidas mänguasjad kauem vastu peaksid, 
nii et nendega mängides ei oleks vaja kogu aeg uusi män-
guasju muretseda.
Nii otsustatigi varustada iga Mänguasjamaalt lahkuv lelu 
helilindiga, mis hakkab tööle, kui vajutada mänguasja-
naba kohal olevat nuppu.

12. Häälelint – Oma otsustus, tegevus, 
lõpetamine
Häälelintide koostamine arutelu teel. Lastega koos püü-
takse leida neli üldist soovitust, mis võiks sellel õpetus-

lindil olla. Sinna juurde mõeldakse liikumine. Nõuan-
nete teemad oleksid: mänguasjadest hoolimine, nende 
eest hoolitsemine, mänguasjade edasikinkimine ja taas-
kasutus, mängimine ilma mänguasjadeta ja see, et män-
guasju ei pea olema arutult palju.
Näiteks laused: Hoia mind hästi! + kallistusliigutus. Kui 
sa mind enam ei vaja, leia mulle uus kodu! + kinkimise 
liigutus, äraandmise liigutus. 

Laste poolt tuleb üsna lihtsalt lisasoovitusi, võib-olla: ära 
viska mind vastu seina, ära astu mulle peale jm. Kuulata 
ära laste soovitused ja sõnastada need siis arusaadavalt 
ja lihtsalt. Sageli algavad laste laused väljendiga ”ära”. 
Võib proovida teha neist positiivsed soovitused keel-
dude asemel.

Kui laused ja liigutused on kokku lepitud, vajutatakse 
endale kõhu peale, öeldakse õpetuslause ja tehakse vas-
tav liigutus. Seejärel vajutatakse uuesti nabale ja öel-
dakse järgmine õpetus. Lapsed võib jagada ka mitmesse 
rühma nii, et igal rühmal on oma lause ja liikumine. Siis 
tehakse mängujuhi märguandel nabale vajutust ja lau-
set-tegevust järjest rühmade kaupa. 

Ja tänapäeval on kõigil mänguasjadel, kes Mänguasja-
maalt lahkuvad, selline nupp kusagil küljes. Vaja vaid üles 
otsida! Ja siis kuuletegi soovitusi otse Mänguasjamaa alg-
asukate käest.
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6. Programm  
”Mängukoer Polla abipalve”.

Eesmärk: Mõelda mänguasjade tähenduse üle ning 
asjade paljususe ja vajalikkuse üle, mänguasjadest hoo-
limise ja nende väärtustamise üle.

Vanus: 5 - 6-aastased

Hulk: lasteaiarühm

Kestus: umbes 1 tund

Koht: lasteaia oma rühmaruum või võimlemisruum, 
saal. Valguse hämaramaks ja valgemaks muutmise või-
malus oleks hea (meeleolu muutmiseks jutustamiste ja 
mängude ajal).

Vajalikud vahendid: Vanad ajalehed:  Mängujuhil 
(programmi läbiviijal) võiks olla muinasjutuvestja rek-
visiite (müts, keep, loor, võlukepp, mingi muu jutupau-
niku rekvisiit vms).
Ajalehti vajatakse Mänguasjaraiskajate mängu juures 
mänguasjade sümbolitena. Lehtedest kortsutatakse 
pallid või volditakse lelud ja neid peaks olema umbes 
poole rohkem, kui on mängijaid. Igast lehest saab ühe 
mänguasja või nutsaku.

Lisasoovitusi mängujuhile
Soovitav on, et lapsed jutustamise ajal istuksid nii, et 
Sina kui mängujuht näeksid kõiki ning kõik lapsed näek-
sid mängujuhti. Laste istumisjärjekord võib olla kasva-
taja soovitusel, kes lapsi tunneb (kellel näiteks ei ole 
soovitav kõrvuti istuda).
Samal ajal kui harjutad loo jutustamist ja selle sõlm-
punkte, võta kasutusele ka sobivad liigutused, žestid. 
Vaikus – sõrm püsti ja sosin ” Tšš!” jne. Vajadusel võid 
ettevalmistusel ja loo õppimise ajal kirjutada need üles 
märkmepaberile. Samuti võid lisada küsimusi, millega 
lapsi haarata.
Alustuseks tutvusta ennast ja jutusta, mis toimuma hak-
kab. Tutvusta ka mängu- ja käitumisreegleid.

1. Loo algus, jutustus – huvi äratamine, 
tähelepanu saavutamine
Valgus kustus ja uks kolksatas. Mängukoer Polla jäi üksi 
pimedasse vaikusesse. See tundus hea pärast päevast 
saginat. Teiseltpoolt oli selles kõiges midagi kummitus-
likku. ”See tuleb lihtsalt sellest,et ma veel ei tunne seda 
paika, kõik on veel võõras”, lohutas Polla ennast. Oli ju teda 
alles täna hommikul võetud välja pappkarbist ja tõstetud 
siia riiulile.

Riiulilt oli ta näinud kogu ruumi. Koht oli täis igat 
värvi ja imelisi mänguasju. Ainult imelik oli see, et 
kuigi Polla oli mänguasju tervitanud, ei olnud keegi 
neist talle tervitusega vastanud. Sellest segaduses, ei 
julgenud Polla enam rohkem tutvumiskatseid teha. 
Kõige hullem oli aga see, et siin pidevalt vooris igasu-
guseid inimesi, kes katsusid, tõstsid ja raputasid män-
guasju nii nagu juhtus.
Polla ei saanud aru, kuhu ta on sattunud ja mitte 
ükski teistest mänguasjadest ei olnud nõus ütlema, 
mis toimub.

2. Mänguasjapoe hääled – tähelepanu 
hoidmine
Arutletakse koos, kuhu Polla on sattunud ning tehakse 
koos mänguasjade hääli. Iga laps saab valida mingi 
hääle (uks, kassaaparaat, müüja tervitused, jalgade 
sahinad jms). Hetkeks tehakse poe hääli, kokkulepitud 
märguande peale (võlukepi-viibe, sõrm suule vms) jääb 
jälle vaikseks.

3. Lugu jätkub – loo areng, probleemi 
püstitus
”Siit peab kiiresti minema pääsema”, otsustab Polla. 
Õnneks oli ta saanud päeval olla suhteliselt rahulikult ja 
kogunud jõudu öiseks põgenemiseks.
Kui pood kinni pandi ja seal vaikseks jäi, hüppas Polla riiu-
lilt alla ja jooksis poe ukse juurde. Polla lükkas ja lükkas 
ust nii, et isegi koon läks lömmi, kuid uks isegi ei nihkunud. 
Lootusetult jooksis Polla mööda poodi ringi. ”Ehk on siin 
vähemalt mõni akengi?”. Kuid ei ... Polla niutsatas pettu-
nult ja hädaldas, ning äkki talle vastati.
Keset vaikuste kostus Mänguöökulli tõsine hääl: ”Asjata 
otsid sa põgenemisteed – seda ei ole. Me kõik oleme omal 
ajal seda siin otsinud, kuid pole leidnud. Ainuke võima-
lus siit tervelt pääsemiseks on see, kui lased mõnel neist 
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inimestest, kes siin voorivad, ennast ära osta. Nii et kui sa 
soovid siit kiiresti lahkuda, ole homme võimalikult meel-
diva ja elusa moega, ning siis on võimalik, et mõni klient 
ostab sind endale kodus mängimiseks.” 
Polla ei mõistnud hästi, oli see koht siin selleks tõesti vaja-
lik, et ta saaks mõnda toredasse kodusse. Miks ei võinud 
ta lihtsalt minna välja ja hüpata mõnda mugavasse laste-
tuppa? Polla oleks tahtnud küsida selle kohta veel targalt 
öökullilt, kuid see ei vastanud enam midagi. Nii oli Polla 
taas vaikuses ja mõtles nõuande üle, mille ta öökullilt oli 
saanud.

Hommikul on poes taas tavalised poehääled (tehakse 
korraks koos hääli ja vaikitakse taas).

Polla proovib saadud õpetust järgida. Ta naeratab ja liputab 
isegi natuke saba, kuid keegi isegi ei vaata teda teist korda. 
Siis saabub poodi keegi mees, kes Pollat isegi korralikult 
vaatamata haarab ta kaenlasse, sammub müüja juurde ja 
pärast lühikest kõnelust marsib poe uksest välja. 
Polla viiakse majja, kus meest on ootamas kaks last, tüd-
ruk ja poiss. Lapsed kallistavad meest ja mees annab Polla 
lastele. Lapsed hõiskavad rõõmust Pollat nähes ja kallis-
tavad teda õnnelikuna. Ka Polla on õnnelik. Ei võta palju 
aega, kui Polla õpib tundma kogu maja. Ta pääseb lastega 
koos igale poole. Temaga mängitakse, teda paitatakse, 
teda võetakse kaasa retkedele ja mõnikord isegi magama 
õigesse voodisse laste kaissu. ”Selline peabki üks mängu-
koera elu olema”, õhkab õnnelik Polla.
Aga ühel päeval tuuakse lastetuppa uus mänguasi – robot-
koer. Robotkoer oskab käia, haukuda ja saba liputada. 
Peagi vallutab ta laste südamed ja Polla jäetakse unus-
tatult nurka. Päevast päeva istub nüüd Polla üksi nurgas, 
samal ajal kui robotkoer läheb lastege koos välja, sööma 
ja mängima. ”Keegi ei mäletagi mind enam”, mõtleb Polla 
kurvalt. Polla päevad muutuvad pikkadeks ja igavateks 
ning ta veedab neid põhiliselt tukkudes ning ilusaid endisi 
päevi taga igatsedes. 
Kuna Polla on loobunud lastetoa tegemisi täpsemalt jälgi-
mast, üllatab teda väga, kui ta ühel päeval märkab enda kõr-
val robotkoera ning tegelikult veel tervet rida mänguasju.
”Mida imet Robotkoer küll siin teeb?”, imestab Polla.

4. Lastetoa mänguasjamaa. Mäng – 
hüljatud lelud, rolli sisenemine,  
situatsiooni läbimängimine.
Lapsed jagatakse kahte võrdsesse gruppi. Üks rühm 
on Pollad ja teised Robotkoer Robod. Üks lastest saab 
valida mingi muu mänguasja osa, mida esialgu teis-
tele ei öelda. Lepitakse kokku, kuidas liiguvad Pollad ja 
kuidas Robod. Kehastutakse nendeks mänguasjadeks. 

Lepitakse kokku, kus on mänguasjapood, kus lastetuba, 
kus lastetoas hüljatud mänguasjade nurk.

Alustuseks on kõik mänguasjad mänguasjapoes, vaik-
selt ja liikumatult.

Siis tuuakse Pollad lastetuppa, kus nad hakkavad rõõm-
salt mängima – liikuma nii nagu kokku on lepitud. Män-
gujuhi märguande peale tulevad mänguasjapoest las-
tetuppa mängima Robod ja Pollad lähevad nurka 
kurvastama. Robotkoerad mängivad õnnelikult kuni 
mängujuhi käsklusel saabub poest Uus Mänguasi ning 
ka Robod lähevad nurka kurvastama.
Uus Mänguasi ütleb, kes ta on.

Arutlus – mis laste mängutoas juhtus? Otsitakse koos 
vastus – tuli uus mänguasi.

Lugu, jutustuse jätk – abipalve,  
mänguasjade mõte
Lapsed on saanud uue mänguasja ja ka Robotkoer Robo 
on unustatud. Nii istuvad Polla ja Robo koos nurgas. ”Tege-
likult on nii isegi mõnusam – on vähemalt kaaslane”, mõt-
leb Polla. Kuid ega siis mänguasjad pole loodud toa nurgas 
vedelemiseks, vähemalt mitte nii noorelt. Võib-olla siis, kui 
nad on juba vanad ja kulunuks armastatud ja lapsed, kes 
nendega mängisid, on suureks kasvanud...
”Me peame midagi ette võtma, see pole lelu elu, me peame 
abi otsima!”, mõtlevad Polla ja Robo.
Ja nii asuvadki mängukoerad koos abipalvekirja kirju-
tama. Nad teevad seda mitu päeva – kirjutamine pole 
kerge töö. Valmiskirjutatud kirja poetavad nad aknast õue, 
lootes, et tuul kannab selle kellegi juurde, kes hoolib… Ja 
teate, mina leidsingi selle kirja siit lähedalt aiast, kui olin 
teie juurde teel.

5. Päästeoperatsioon – hüljatud lelud, 
mänguasjade kasutamine, taaskasutus, 
loobumine
Mängujuht loeb ette koerakeste abipalve kirja. Arutle-
takse koos, mida ette võtta koerte abistamiseks.

Otsitakse selliseid lahendusi, mis ka lastele vastuvõeta-
vad võiksid olla (mänguasju ei saa ju lihtsalt lastelt küsi-
mata minema viia!). Lahendus võib olla näiteks aknast 
sisse ronimine ja kirja jätmine, kus palutakse kinkida üle-
liigsed mänguasjad neile, kes neid rohkem vajavad.

Lapsed jagatakse 4-5 rühma ning iga rühm valmistab 
ette ja esitleb pantomiimietüüdi, kuidas nemad Polla 
ja Robo päästaksid. Esitatakse see teistele ka pantomii-
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APPI!

MEIE OLEME KAKS MÄNGUKOERA. 

ELAME LASTETOAS SIIN LÄHEDAL. 

KEEGI EI MÄNGI ENAM MEIEGA, 

KUIGI ME OLEME SAMA TOREDAD 

KUI VAREM JA TÄIESTI TERVED. 

MEIL ON IGAV. SIIA TUUAKSE 

KOGU AEG UUSI MÄNGUASJU JA 

MEID VANU JÄETAKSE NURKA NING 

UNUSTATAKSE! 

TULGE JA PÄÄSTKE MEID!

HÜLJATUD MÄNGUASJAD  

POLLA JA ROBO.

mina, teised vaatavad. Vajadusel võetakse sõnaliselt 
kokku, millised lahendused olid. 
Väiksemate lastega tehakse leitud lahendustest ühise-
situs, mis läbi mängitakse.

Nii said lapsed mängukoerad nurgast igavlemast pääs-
tetud ja üllatusena selgus, et nendele lisaks päästeti veel 
terve kotitäis hüljatud mänguasju. Kõik mänguasjad 
said uue kodu (kui laste lahendus oli selline).
Mängujuht teeb kokkuvõtte.

6. Mänguasjaraiskajad ja mänguasjade 
taaskasutajad. Mäng – tootmine, loo-
dusvarad, taaskasutus
Lapsed on mänguasjatehase töölised, kellest igaüks 
saab vana ajalehe lehekülje (tooraine) ja teeb sellest 
uue mänguasja lelupoodi. See võib olla vaid kärtsutatud 
pall, torbik või volditud paat või lennuk või müts või mis 
iganes. Igaüks paneb oma tehtud mänguasja poe riiulile 
(ruumi keskel kokkulepitud paik) ja ütleb, mis mänguasi 
see on. Poes on juba ees terve hunnik mängujuhi poolt 
tehtud ”mänguasju”.

Rühm jagatakse kaheks osaks. Osa lapsi on Mänguasja-
raiskajad, kes ostavad vahetpidamata uusi mänguasju 
ja teised on Taaskasutajad, kes toimetavad mänguas-
jaraiskajate poolt hüljatud asju taaskasutuskeskusesse, 
püüdes anda mänguasjadele uut elu.
Ruumi ühes otsas on Mänguasjaraiskajate kodu, kuhu 
nad viivad poest toodud mänguasjad, teises servas aga 
Uuskasutuskeskus (vanakraamipood), kuhu uuskasuta-
jad viivad hüljatud mänguasjad.
Mängus saab igaüks kanda korraga vaid ühte asja. Pabe-
rist mänguasjadega võib ka mängda. 
Suuremate lastega võib reegleid rohkem teha, näiteks, 
et mõlemast rühmast võib korraga olla teel vaid üks liige 
või kindel marsruut, mida mööda saab liikuda poe-ko-
du-uuskasutuskeskuse vahel.

Mäng lõpeb, kui poest asjad otsa saavad. Seejärel aru-
tatakse, miks mänguasjad poest otsa said ja mida võiks 
teha, et tegelikkuses nii ei juhtuks.

Arutluses on abiks suunavad küsimused: kas mänguas-
jad võivad poest otsa saada ja miks? Mida võiks teha, et 
nii ei juhtuks? Vastuseid võib olla mitmesuguseid. Neid 
arutlusi võiks siduda mõte, et kõik ei peagi olema tingi-

mata uus ja poest ostetud, et mänguasju saab ka juba 
kellegi teise poolt sissetöötatult kasutada, hankida taas-
kasutuskeskusest juba kellelegi ”väikseks jäänud” män-
guasju, teha neid ise või kas alati ongi mängimise jaoks 
vaja mingeid mänguasju?

7. Loo lõpp – lõpetamine
Mõne aja pärast viidi Polla ja Robotkoer uuskasutuskesku-
sesse. Varsti viidi nad uude koju ning nad on taas õnneli-
kud. Ja pole ka imestada – nad on taas leidnud endale sõb-
rad ja nendega mängitakse. Aeg-ajalt meenutavad nad 
oma karmi kogemust eelmises kodus ning mõtlevad, kas 
mänguasju peab ilmas nii palju olema?

8. Suur EI ja Väike JAA –  
oma mängud
Seistakse ringis, käest kinni.
Mõeldakse ja öeldakse järjest lemmikmänge ning seda, 
kas selles mängus vajatakse valmistehtud mänguasju. 
Kui vastus on ”jaa” (korvpall, legodega ehitamine, nuk-
kudega mängimine, male jne), minnakse ringi keskele ja 
öeldakse vaikselt JAA ja kui ei vajata (lumesõda, peitus, 
pimesikk, kull jne), siis astutakse samm väljapoole, ikka 
käest kinni ning öeldakse valjusti ”EI”!
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