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SINA ja MINA elame siin tänapäevases asjademaailmas 
sõltumata sellest, mis vanuses me oleme. 

Siinse ROHELISE DRAAMA programmi „Sina ja mina 
asjade maailmas“ eesmärk on äratada mõtteid ja arutelu 
asjade mõjust meie elule ja keskkonnale ning panna 
inimesi mõtisklema omaenese tarbimispõhimõtete ja 
-harjumuste üle.

Programm on tehtud noorte ning noorte täiskasva-
nute jaoks. Programmi sisu ja töömeetodid on koosta-
tud nii, et nad ei paku valmis vastuseid, vaid suunavad 
selle teema üle mõtisklema ning arutlema. Programmi 
võib läbi viia nii töökollektiividele kui õpilasrühmadele 
ja noortegruppidele. Õpilastega töötades võib üksikuid 
programmi elemente (mänge ja ülesandeid) kasutada 
teemakohase õpetuse lisana, ilmestamaks ja mitmeke-
sistamaks õpetust.

Saateks

Programm on iseseisev tervik ning parimad tulemused 
saavutatakse kogu programmi kärbeteta läbimisel.

Programmikirjeldusele lisaks on nende kaante vahel 
rohelise draama põhimõtete kirjeldus. Antakse ülevaade 
sellest, mis on roheline draama ning miks ja kuidas seda 
kasutada. Siit leiab ka lisategevusi, mida võib soovi ja 
vajaduse korral läbi viia pärast programmi lõppu.

See vihik on valminud osana Helsingi Taaskasutuskes-
kuse (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus OY) ja Tal-
linna Taaskasutuskeskuse ühise projekti „Uusi elämä 
– Uus elu“ raames. Projekti eesmärk on edendada sääst-
likku ja mõistlikku tarbimist ning asjade taaskasutamist. 
Projekti on toetatud programmist Interreg III.

Kasulikke ja meeldivaid hetki rohelise draama seltsis!

Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori 
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1. Mis on roheline draama?

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

... selle eesmärk ja teema on keskkonnakasvatus.

... selle vorm on osalusteater, mis eeldab kõigi kohalolijate aktiivset osalemist –  
siin ei ole pealtvaatajaid.

... selle järelmõjuga rühmatöö sisaldab jahmatust, ootamatusi, tagasipeegeldavaid 
töövõtteid ja uute tegutsemisvõtete kogemist.

... kasutab teatrikunsti põhielemente, mänge, aktiivset tegutsemist, emotsionaalsust 
ning elamuslikkust.

...  tugineb osalejate olemasolevale kogemusmaailmale ja teadmistele.

... ei ole kunstivorm vaid keskkonnaalane avastuslik õppevorm, mille püüdlus pole 
esteetilisus ega kunstialane saavutus.

Roheline draama on ühisnimetus ettevõtmisele, kus 
eneseväljenduse ja teatri elemente kasutatakse kesk-
konnateemade käsitlemiseks ja oma keskkonnaalaste 
seisukohtade selgitamiseks. Rohelist draamat juhivad 
keskkonnakasvatuslikud eesmärgid. Rohelise draama 
programmides käsitletakse valitud keskkonnateemasid 
teatrile iseloomulikke vahendeid kasutades (sealhul-
gas rollimängud ja improvisatsioon) ja aktiivülesannete 
abil. Rohelise draama eesmärk on kujundada muutusi 
inimese käitumises keskkonnasäästlikuma eluhoiaku 
suunas.

Draama ühendab tõelise ja kujuteldava maailma. Selle 
aluselementide hulka kuuluvad muuhulgas erinevad 
rollid, metafoorid ja metamorfoosid, põnevus, konf-
liktid, ruum ja lavastus. Rohelise draama aluseks on  

teater, teraapia ja pedagoogika – ning nende valdkon-
dade põimumine. Õpetuse, kasvatuse, suunamise ja 
isiksuse arengu viisina on siin tarvitusel draama meeto-
did ja väljendusvahendid. 

Rohelise draama alus on aktiivne koostöö ja osalus. See 
ei ole teatrietenduse vaatamine ega ka selle lavasta-
mine, vaid rühmas tegutsemine, ühise loo ja nägemuse 
loomine ning iga osaleja isiklike arvamuste, mõtete 
ja seisukohtade, harjumuste sisemine kaardistamine. 
Programm annab raamid, mille sees iga rühm tekitab 
tegelikult oma loo ja tõlgenduse teemast.

Rohelise draama programm „Sina ja mina asjade maa-
ilmas“ võimaldab artlust ja aktiivset mõtisklust elu üle 
tänapäevases asjademaailmas. 
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2. Miks roheline draama?

Draamatöö abil tehakse võimalikuks keskkonnatee-
made ja -väärtuste omaksvõtmine ja konkretiseerimine 
kogemusliku õppimise kaudu. Keskkonnakasvatuses 
on just väärtushinnangute kujundamisel kanda oluline 
osa. 

Roheline draama aitab kujundada väärtushinnanguid, 
aga lisaks sellele kogeda erisuguseid eluviise, uusi ideid, 
eri rolle, harjutada probleemilahendusoskust, selgi-
tada osalejate arusaamu käsitletavatest teemadest ja 
kaaluda omi mõjutusvõimalusi, samuti õpetada uusi 
teadmisi ja oskusi, toetudes osalejate eelnevale koge-
muste- ja teadmistepagasile. Parema keskkonna nimel 
tegutsemiseks vajame lisaks kõigele eelnimetatule ka 
suhtlemis- ning eneseväljendusoskust, mida draama-
harjutused arendavad.

Kui keskkonnateemasid käsitledes kasutatakse väljen-
dus- ja töövahenditena ennast ja oma keha, on hiljem 
lihtne anda kogemusele tähendust. See edendab õppi-
mist. Rohelises draamas ei õpita üksikuid teadmisi kont-
rolltöö sooritamiseks, vaid teemat vaadeldakse eri vaa-
tenurkade alt ja otsitakse isiklikku suhet teemasse.

Roheline draama nagu draamakasvatus üldisemaltki, 
pakub võimalust mõtiskleda iseenda, teiste ja maailma 
üle mitmel moel. See viib uutesse olukordadesse ja rol-
lidesse, loob võimaluse vaadelda elu uutmoodi, hinnata 
väärtusi ja inimsuhteid. Samas lubab see kogeda „mis 
oleks kui“-situatsioone ja mitmesuguseid teisi olukordi. 
Niisuguseid harjutusi pakub ka siinne rohelise draama 
programm. 

Roheline draama vabastab osalejate loovuse ja annab 
õppimises vajalikku tagasisidet, mõtisklust ja enese 
tunnetamist. Töö käigus õppijad sõnastavad ja käsitle-
vad kogemusi eriliste harjutuste abil. See aitab osale-
jatel oma mõtteid analüüsida, saavutada keskkonna-
kasvatuslikke eesmärke ja vajalikke muutusi käitumises. 
Rohelises draamas on võimalik tekitada jahmatust ja 
ootamatuid olukordi (kus osalejad rebitakse välja tava-
lisest rutiinist ja sissejuurdunud tegutsemismallidest), 
kasutada peegeldavaid töövõtteid ja arendada kesk-
konnasõbralikke käitumismalle.

Roheline draama ei ole mingi salateadus ega ole ka see 
ainus ja õige keskkonnakasvatuse meetod, kuid on üks 
väga hästi toimivaid meetodeid. Rohelises draamas 
on palju positiivseid jooni. See on enamasti lõbus ja 
tore tembutamine, suurendab kokkukuuluvustunnet 
ja annab võimaluse eralduda normaalsetest rollidest. 
Rohelises draamas ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Eel-
kõige võib igaüks olla tema ise ja kasutada oma isiksust 
ning osaleda oma võimete ja soovide kohaselt. Väike 
esinemine ja ise tegemine tundub tore, vähemalt siis, 
kui peetakse meeles, et esinemist ei hinnata ega arvus-
tata ning tegutsetakse positiivse häälestusega. Sellele 
lisaks pakuvad rohelise draama programmid osaleja-
tele köitvaid kogemusi ja märkimisväärset õppimisvõi-
malust.

Rohelise draama nõrkuseks on sageli tunne, et aega ei 
ole piisavalt. Samuti häirib teadmatus, kuidas kerkinud 
teemasid ja küsimusi hiljem käsitleda. Juhendaja peab 
jälgima ajakava ja käsitlema tärganud ning õhku jäänud 
mõtteid ja ideid võimalust mööda hiljem uuesti.
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3. Kuidas rohelist draamat  
tehakse?

Nagu juba alguses täheldati, ei ole rohelise draama 
puhul küsimus teatri tegemises ega näitlemises vaid 
keskkonnakasvatuses. Rohelises draamas kasutatakse 
keha ja väljendusvõimet töövahendina. Mõtted ja kujut-
lused, kõnelised väljendused ja kehakasutus, tajud ja 
kohalolek on olulised rohelise draama elemendid. 

Rohelise draama programmide ülesehituses on enamasti 
olemas sissejuhatus (käivitus), ainekäsitlus ja kokku- 
võte. 

Käivitus sisaldab tutvumis- ja soojendusharjutusi. Need 
toimivad sissejuhatusena draamatöösse, olukorda ja 
teemasse. Ühtlasi on nende eesmärk huvi ja tähele-
panu äratamine, õhkkonna ja õige meeleolu loomine. 
Mida võõramad on omavahel osalejad, seda olulisem 
on käivituse osa. Alguse harjutused soodustavad osale-
jate kohalolu ja keskendumist, samuti hetke olulisuse ja 
kontaktivõtu tunnetamist – „oleme koos siin ja praegu“-
tunnet. Seepärast ei ole seda osa vaja alatähtsustada ka 
rühmas, kus osalejad on omavahel hästi tuttavad.

Rühmale, kes ei ole varem draamatöös kunagi osalenud, 
toimivad käivitusharjutused ka väikese lävepakuna sise-
nemisel draamasse. Kui alustamise soojendusharjutu-
sed on seotud käsitlemisele tuleva teemaga, muutuvad 
need ka osaks rohelise draama kava dramaturgiast ja 
loost. Soojendus- ja käivitusharjutuste tähtsust märkab 
hästi sel juhul, kui need on jäänud tegemata. 

Teema käsitluse põhiosas selgub täpsemalt kogu prog-
rammi temaatika ja vaatenurk. „Sina ja mina asjade maa-
ilmas“ programmi kuuluvad mitmesugused tegevused 
ja loo areng, samuti probleemilahenduste ja nende või-
malike mõjude läbimängimine.

Lõpetus ja kokkuvõte on rohelises draamas sama olu-
lised kui käivitusosagi. Selles osas kogutakse draama-
programmi tulemusi ja suunatakse vaade tulevikku. 

Rohelises draamas toimib juhendaja tõepoolest juhen-
dajana.Tema ülesandeks on viia protsessi edasi. Ta toe-
tab ideede ja tegevusvõimaluste kogemist ja julgustab 
osalejaid otsingutes, nende mõtete väljendamisel ja 
isiklike seisukohtade lisamisel.

Kasutatavad töövõtted
Rohelise draama töövõtted, sealhulgas mängud, har-
jutused ja väikesed etendused (etüüdid), tulevad kasu-
tusele loomulikult. Mõnel rühmal võib tekkida käivitu-
misraskusi, juhul kui tegevusjuhendid ei ole piisavad. 
Põhjus võib olla ka selles, et osalejate meelest on olu-
lised mingid muud asjad (näiteks test, tulemuste kont-
roll) või osalejatele tundub, et neid koheldakse nagu 
lapsi. 

Kui osalejad jäävad liiga pikalt ja põhjalikult juurdlema 
selle üle, miks mingit harjutust või ülesannet tehakse, 
või mõned ülesanded tunduvad väga lapsikud, tasub 
neile otse öelda, mida harjutusega taotletakse. Ena-
masti taipavad osalejad harjutuse mõtte ka ise ära. Iga 
rühm on omapärane. 

Rohelise draama programmi või selle elemente ei tasu 
läbi viima hakata sel juhul, kui juhendajale endale need 
töömeetodid loomulikud ei tundu. Osalejad saavad 
väga hästi aru, kui juhendaja ise ei usu sellesse, mida 
juhendab.

Rollitöö
Rollitöö on draama põhilisi töövahendeid ja seda kasu-
tatakse ka selles raamatus esitletud programmis. Rolli-
töös võetakse mingi kokkuleppeline roll, näiteks Super-
kangelane ja tegutsetakse vastavalt rollile kujuteldavas 
situatsioonis nii, nagu see oleks reaalne. 

Rolli kaudu saab kogeda ja harjutada uusi asju ja käitu-
misvõimalusi. Rolli võtmine on hea võimalus suunduda 
enda ja teiste inimeste sisemaailma ning avardada vaa-
tenurki. Rolli kestas on turvaline arvamust välja öelda 
ja uusi olukordi kogeda. Rohelises draamas ei ole rol-
litöö selline kui teatrikunstis, kuid toimib hea õppe- 
vahendina. 

Rollitöös on erinevaid tasandeid. Rollis võib olla kas lühi-
kest aega (mingi harjutuse või situatsiooni jooksul) või 
kogu programmi kestel. Näiteks improviseeritud etüü-
dides on osalejatel mingi roll vaid konkreetse etüüdi 
esitamise ajal.

Improviseeritud esitlused (etüüdid)
Improviseeritud esitlused jutustavad näiteks sellest, 
kuidas rollikujud tegutsevad kujutletud situatsioonis. 
Etüüde ei harjutata, kuid neid saab ettevalmistavalt pla-
neerida. Lisaks tavalisele esitlusele võib kasutada väljen-
dusvahendina pantomiimi. Esitlust saab suunata, andes 
näiteks ette võtmesõnu või muid lähtekohti. Tulemus 
esitatakse teistele programmis osalejatele. Rohelises 
Draamas on oluline sõnum ja sisu. Vajadusel võib juhen-
daja vestelda etteantud teemal etüüdiks valmistuvate 
väikeste rühmadega ja alles seejärel paluda neil ise kes-
kenduda etteaste tegemisele. 

Joonistatud roll
Osalejad loovad üheskoos rollikuju joonistades ja kirju-
tades üles olulisema info tegelaskuju kohta (nagu nimi, 
sugu, vanus, harrastused , erijooned). Seda võib teha nii 
kogu osalejate hulgaga kui ka rühmatööna (väikesed 
töörühmad: 3-5 inimest). Sündinud ja tuttavaks saanud 
rollikuju kasutatakse edasises rollitöös, sisenedes loo-
dud rolli.

Juhendaja rollis
Juhendaja võib loo edasiarenguks ja juhtimiseks võtta 
rolli(e) kas ajutiselt või kogu programmi ajaks. 

Liikumatu pilt
Osalejad on jaotatud väikesteks gruppideks. Iga grupp 
kavandab ja loob ühiselt seisva „pildi“, rühma liikmete 
poolt esitatava „foto“ mingist juhtumist või tegevusest. 
Pilte vaadatakse gruppides kordamööda. Kui üks rühm 
valmistab pilti ette, on teistel osalejatel silmad kinni. Kui 
luba on antud, vaadatakse lavastatud pilti. Soovi korral 
võib pilti kommenteerida või kasutada edasises töös. 
Liikumatut pilti võib teha ka kiire improviseerimisena. 

Kogu rühma liikuv kuju
Üks osalejatest läheb ruumi keskele ja alustab valitud lii-
gutust ja häält. Kõik osalejad lisanduvad ükshaaval oma 
liikumise ja häälega ning ühinevad juba olemasoleva 
liikuva kujuga. Nii tekib ühine suur liikuv kuju/masin. 
Soovi korral võib kuju lammutada taas algosakesteks. 
Igaüks lahkub liikuvast kujust enda valitud hetkel.
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Juhendaja roll 
Rohelises draamas on oluline juhendaja enda innukus, 
julgus teha ja kogeda, võime vembutada ja olukorrale 
pühenduda. Juhendaja roll ei ole siiski osaleda tegevu-
ses rühma liikmena, vaid tema ülesanne on viia prog-
rammi edasi ja suunata selle kulgu. Alguses käivitus- ja 
soojendusharjutustes ja lõpus kokkuvõtete tegemisel 
peaks juhendaja siiski osalema. Juhendaja ei pea osa-
lema lugude ja etüüdide loomises ega rühmasiseste 
harjutuste ja tegevuste ettevalmistamisel ega läbivii-
misel ja tal ei ole selleks aegagi. Tema ülesanne on jäl-
gida toimuvat ning vajadusel osutada abi, kui kusagil 
seda vajatakse.

Lisaks eelnevale on juhendaja ülesanne jälgida turva-
lisust ja ajakavast kinnipidamist. Ta vastutab protsessi 
kulu ja järjekorra eest. Vajadusel peab juhendaja suu-
nama programmi tagasi esialgse teema juurde. Rühmal 
võib olla terav vajadus mingi teise, varem juhtunud või 
probleeme tekitanud teema (näiteks suitsetamise) ana-
lüüsimiseks ning kõik rühma tegevused püüavad kajas-
tada hoopis seda teemat. On hea, et ka seda teemat 
käsitletakse, kuid eriti kui juhendaja on tellitud väljast-
poolt rühma juhendama, peaks ta püüdma püsida ja 
hoida ka osalejaid programmi teemas. Sel juhul võib 
osalejatele anda küsimuste vormis suunavaid ülesan-
deid või vihjeid, näiteks kuidas on seotud osalejaid köi-
tev teema programmi teemaga (näiteks: suitsetamine ja 
selle keskkonnamõjud).

Enne programmi
Programmi juhendamiseks valmistudes tuleb teha 
mõningaid eeltöid. Need on muuhulgas seotud osale-
jagrupi eripära, ajakava, ruumi ja vahenditega.

Programm ehk kava
Juhendaja peab hästi tundma programmi ülesehitust, 
iseloomu ja teadma kogu aeg, mis järgmisena juhtuma 
hakkab. Siis saab ta rahulikult keskenduda oma toimin-
gutele, ümbruse ja olukorra hindamisele. 

Ajakava
Aega on kasulik planeerida hoolega. Esiteks peab 
teadma, kui palju aega rühmal kasutada on ja seda, kui 
palju programmi iga element aega võtab. Nii saab kulu-
nud ja allesolevat aega hõlpsasti arvestada ning vajadu-
sel teha programmis jooksvalt kohendusi. Selletõttu on 
mõistlik teha endale protsessi kulust meelespea, kuhu 

märgitakse programmi olulised elemendid: harjutu-
sed, ajakava, mängud, harjutustes vajalikud rühmasuu-
rused, samuti võimalikud muutused või variatsioonid. 
See meelespea võiks programmi juhendamise ajal olla 
käepärast ning vajadusel saab seda siis kasutada. Mee-
lespea lisab juhendajale enesekindlust ning soodustab 
rahulikku keskendumist toimuva läbiviimisel ja juhen-
damisel igal ajahetkel.

Rühm
Rühma suurust oleks igal juhul soovitav teada enne 
programmi algust, kuna see mõjutab ruumivajadust, 
töövõtete valikut, vajaminevate vahendite hulka ja 
ajakava. Liiga suur osalejate arv tekitab rahutust, aga 
samuti liiga suuri gruppe rühmatöös. Samuti võtab sel 
juhul esitluste vaatamine liiga kaua aega, osalejate kes-
kendumisvõime langeb ning protsess ei edene (sar-
naseid asju on liiga palju). Ideaalne väikerühma suu-
rus on 3-4 inimest, siis saavad kõik soovi korral osaleda. 
Kuueliikmeline rühm on juba mitmete tegevuste jaoks 
liiga suur. Liiga väikese rühma puhul aga on meeleolu 
loomine raskem ning rühmatööd kannatavad. Lisaks 
ei pruugi siis toimuda seisukohtade vahetust ja uute 
ideede loomist.

Võõra rühma puhul saab vältida karisid, kui eelnevalt 
vestelda rühma enda juhi (näiteks õpetajaga) nende 
vanusest, soolisest jaotusest, rahutusastmest, põhi-
huvidest ja varem käsitletud teemadest. Samuti oleks 
hea jaotada vastutuspiirid ja rollid programmi rühma 
tavalise juhendajaga (õpetajaga). Programmi juhendaja 
vastutab nii protsessi kui ka osalejate tegutsemise eest. 
Vajadusel võib kasutada põhiõpetaja abi, samuti anda 
käivitusetapis ja lõpuosas õpetajale sõna. Põhiõpetaja 
võib osaleda programmis ühe lihtliikmena, kuid mõned 
eelistavad olla ka kõrvaltvaatajad ja jälgida rühma tegut-
semist kõrvalt uues situatsioonis. Oluline on, et põhi-
õpetaja püsiks valitud rollis kogu programmi ajal. 

Ruum
Selles raamatus tutvustatava rohelise draama prog-
rammi läbiviimiseks sobib tavaline klassiruum üldiselt 
ruumi poolest üsna hästi. Oluline on, et mööbli saaks 
nihutada ruumi servadesse, nii et tekiks piisavalt ruumi 
keskel tegutsemiseks ja liikumiseks. Ka suurem ruum 
sobib, kuid liiga suures ruumis (näiteks suur saal, aula) 
hajub hääl ja ka ühismeeleolu on raskem tekkima. Kui-
võrd rohelises draamas pürgitakse vanadest tegutse-
mismallidest lahtiraputamise suunas, on soovitav ka 

toolid kasutusest välja jätta. Sageli on võimalik istuda 
põrandal, kui ruumi puhtuse eest on varem piisavalt 
hoolt kantud. Puhas ruum loob meeldiva meeleolu, 
samuti soodustab sõbralikku käitumist. Mõned prog-
rammi harjutused eeldavad ka vaba liikumist põranda-
tasapinnal või lamamist. Lisaks peaks hoolitsema töö-
rahu eest. Ruumi ei või programmi jooksul tulla kõrvalisi 
isikuid protsessi häirima. Kasutatava ruumi ja kõrvalole-
vate ruumide vahel ei tohiks olla vaba vaadet – ruum ei 
tohiks olla avatud võõrastele pilkudele.

Vahendid
Juhendajale võiks kindlustada võimaluse saabuda kasu-
tatavasse ruumi umbes pool tundi enne programmi 
algust. Enne alustamist pannakse ruumis valmis vaja-
likud vahendid, samuti kontrollitakse nende töökorras 
olekut. Multimeedia projektori ülesseadmiseks on soo-
vitav varuda piisavalt aega, eriti kui kasutatavad vahen-
did on võõrad. Lisaks peaks juhendaja jõudma rahus 
vestelda põhiõpetajaga, leppides kokku hädavajalikud 
asjad. Vajaduse korral tuleb ruumis mööblit ringi sättida, 
kuid viimast võib paluda ruumi ettevalmistamiseks ka 
varem teha.
Vahendid peavad olema kergesti kättesaadavad. Neid 
ei jagata osalejatele liiga vara, vaid vastavalt vajadusele 
programmi edenedes.

Programmi ajal
Esitlus ja mängureeglid 
Alustuseks tutvustab programmijuht ennast ja räägib, 
mis toimuma hakkab, kirjeldab ettevõtmise iseloomu 
ja teeb teatavaks reeglid. 

Juhendaja räägib näiteks nii: Meil on olemas valmis loo 
selroog ja loo raamid, mille sees te ise loote uue loo. Ei 
ole õigeid ja valesid vastuseid. Vaid teie enda fantaasia 
paneb piirid töö ulatusele. Mõte on selles, et draama 
saab teoks üheskoos. Ei pea kartma ise esineda, sest 
oluline on rolli sõnum, mitte see, kui hästi seda esitle-
takse. Esinemismeisterlikkus ei ole eesmärk. Julgege 
katsetada, isegi siis, kui see tundub alguses pisut raske 
või võõras. Tegemise kaudu õpitaksegi.

Juhendaja annab kõigile teada, milline on programmi 
kavandatav pikkus ja üldine ajaline ülesehitus. Vahe-
pausid tehakse programmi mõttes sobivas kohas. Täp-
seid kellaaegu ei ole siiski soovitav ette öelda, sest seda 
on väga keeruline täpselt ennustada. Ruumi piirangud 
ja eripära (näiteks häälekasutust mõjutavad tegurid) 
ning üldised reeglid tuleb kõigile osalejatele korraga 
üle rääkida. Mobiiltelefonid pannakse kinni ja pannakse 
üldse kõrvale kogu programmi ajaks. See reegel puudu-
tab ka juhendajat. 

Rühmade moodustamine 
Väikesed rühmad võib loosida või moodustada nii, et 
osalejad võivad ise mingil kombel rühmade suurust 
määrata. Näiteks aatomiharjutuses moodustavad osa-
lejad rühmad kiiresti, kuid nad ei tea ette, et samas koos-
seisus tegutsetakse ka hiljem. 
Väikerühmades töö sujumine mõjutab oluliselt kogu 
seltskonna tegevust. Kui väikerühmades töö ei edene 
hästi, siis tasub neid ümber grupeerida ja proovida uute 
koosseisudega. 

Rühmatöö
Kui osalejad tegutsevad väikeste gruppidena, tuleb 
juhendajal jälgida rühmade tööd märkamatult. Ta lii-
gub ringi, kuulab kõrvalt ja jälgib, millises staadiumis 
rühmade töö on, kas mõni rühmadest vajaks abi või lisa-
juhendamist, millisel tasemel ja millisest teema osast 
arutlus käib. Juhendaja võib ka liikuda rühmade juu-
res ja küsida otse, kui palju aega ettevalmistuseks veel 
vajatakse. 
Kui ülesanne antakse, on soovitav kohe ka öelda, kui 
pikk umbes on planeeritav ettevalmistusaeg. Sageli juh-
tub nii, et mõni rühmadest on kohe valmis ja mõni rühm 
on alati viimane ning vajab rohkem aega. Tööd on soo-
vitav suunata nii, et ükski rühmadest ei peaks ootama 
liiga kaua. 
Üldiselt ei väljendu esitluses kogu rühmatöö käigus toi-
munud ideede ja mõtete ning arutluskäikude, problee-
milahenduste mitmekesisus. Ainult esitlus ei näita, kui 
mitmekülgselt rühma sees asja on käsitletud. Mõned 
rühmad keskenduvad nii palju esitlusele enesele, et 
teema ise ununeb ja läheb kaotsi.

Arutelud
Kui mingi teema tekitab elavat keskustelu ja vaidlust 
programmi jooksul, siis on soovitav võtta selleks hetk 
aega. Võib paluda teemat arutleda kaaslasega või kogu 
rühmaga korraga. Seejärel jatkatakse programmi kava-
kohaselt.

Programmi järel
Programmi järel on soovitav anda  neile osalejatele, kellel 
on programmi teemaga seoses mingeid küsimusi, prob-
leeme või mõtteid, lisavõimalus vestelda neist veel juhen-
dajaga omavahel. Seejärel ruum korrastatakse ja seatakse 
endisesse seisukorda, laenatud asjad tagastatakse.

Nüüd on õige aeg vestelda rühma oma õpetajaga tek-
kinud tunnetest, mõtetest, läbiviidud tegevusest ja või-
malikust edasisest koostööst. Järeltööks võib õpetajale 
pakkuda tegevusi või ülesandeid, mida leiab peatükist 
„Tegevusi teema programmijärgseks käsitlemiseks“.

4. Üldisi soovitusi  
programmide läbiviimiseks
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5. Programm „Sina ja mina  
asjade maailmas“, täisversioon

Eesmärk: Arutleda tarbimisharjumuste ja materiaalsete 
väärtuste tähtsuse ja ületarbimise teemadel. Otsida eri-
nevaid vaatenurki oma tarbimisharjumustele ja selle 
mõjust enda elule ning keskkonnale.

Vanus: 14-aastastest täiskasvanuteni.

Rühma suurus: 8-25

Aeg: 3 tundi

Vahendid: multimeediaprojektor, arvuti slaidiesitluste 
tarvis, CD mängija, 3 PowerPoint slaidiesitlust (www.
lille.tartu.ee, www.teec.ee) , 3 muusikapala, maalri-
teipi, 50-70 lehekest eri värvi pabereid (tootemärgid), 
A4 paberit, markereid, plakatipabereid rühmatöödeks, 
värvilisi rätikuid (või käepaelu, rinnasilte) vastavalt rüh-
made ja osalejate arvule.

Slaidiesitlused
Programmi slaidiesitlused saab alla laadida internetile-
heküljelt www.teec.ee ja www.lille.tartu.ee.

Muusikapalad
Slaidiesitluste taustale valitud muusikapalad on valitud 
nii, et nad toetavad esitluse meeleolu ja sõnumit. Soovi 
korral võib kasutada ka muid lugusid. 

Superkangelase tähised
Superkangelase tähised (rätid, sildid, käepaelad vm) 
süvendavad rollitööd ja toimivad ka rollis olemise süm-
bolitena. Mõte on selles, et sama väikese rühma liikme-
tel on sama värvi tähised.

Töö käik
1. Tutvustus ja mängureeglid
Mängujuht tutvustab ennast ja räägib, mis toimuma 
hakkab. Lepitakse kokku ühistes mängureeglites.

2. 1. Slaidiesitlus „Vaikselt voolab aeg“ 
Teema ja meeleolu sissejuhatuseks
Multimeediaprojektoriga näidatakse esimest slaidie-
sitlust. Taustaks pannakse mängima näiteks Jaan Tätte 
„Ojalaul“ (vt lisa 5).
Selle järel võetakse ringi ja igaüks võtab sellise asendi, 
mis iseloomustab mõtteid ja tundeid, mida esitlus neis 

tekitas. Seistakse ringis kujudena, siis ütleb igaüks oma 
nime ja võtab uuesti vaba asendi.

3. Oma Superkangelane 
 Keskendumine, käivitus
Seistakse endiselt ringis. Igaüks mõtleb mingi tegelas-
kuju kas kirjandusest või filmidest või muinasjuttudest 
või mujalt (mõne superkangelase). Juhendaja ütleb, kel-
lena tema esineb, valib kellegi ringist ja loob temaga 
silmside. Kui see, kellega kontakti võetakse, seda mär-
kab, siis ta noogutab ja ütleb oma superkangelase nime. 
Seejärel juhendaja läheb selle inimese koha poole, kel-
lega side loodi. See, kes oma kohalt peab lahkuma, 
loob silmadega kontakti kellegagi ringist ning tutvus-
tab ennast taas ning saades noogutuse ja vastututvus-
tuse, siirdub noogutaja kohale. Mäng jätkub kuni kõik 
on vähemalt korra kohta vahetanud.

4. Joonistatud superkangelased ÖKU ja ÖKO 
Rühmadesse jagunemine, rollikujude loomine, mängu 
sisenemine.
Jagunetakse 3-5-liikmelistesse rühmadesse. Igale rüh-
male jagatakse suured paberid ja markerid. Iga rühm 
loob joonistades ja kirjutades mingi väljamõeldud tege-
laskuju, kellel on erilised võimed. Juhendaja määrab 
selle, kes loovad ÖKO ja kes ÖKU. Pooled rühmadest loo-
vad keskkonnasõbralikud tegelased (ÖKOKANGELANE) 
ja pooled keskkonnavaenulikud (ÖKUKANGELANE). 
Paberil kujutatakse väljamõeldud tegelaste põhioma-
dusi: missioon, nimi, välimus, eluviis, võimed, samuti 
moto, mis nende missiooni iseloomustab.
Seejärel iga rühm tutvustab oma kuju ning nende 
motot.

Igale osalejale jagatakse rollirätik (eri värvi rätikud vas-
tavalt rühmade arvule) ning kõik võtavad selle oma 
rühma loodud tegelaskuju rolli.

5. Viiruse-lugu
Probleemipüstitus
Juhendaja jutustab omade sõnadega loo: „Kõik need 
superkangelased asuvad teises reaalsuses. Superkange-
laste maailm ei ole mingi rahulik paik. Võitlused hea ja 
kurja vahel on igapäevased. Nüüd aga on esimest korda 
superkangelaste ajaloos tekkinud olukord, et head ja 
kurjad superkangelased on ühel pool rindejoont, kuna 
ÖKODELE ja ÖKUDELE on tekkinud ühine vaenlane – 
salakaval viirus, mis ohustab neid kõiki ...“

6. Ostuhüsteeriakatk 
Rollivõtmine, konkreetne osasse sisenemine
Ruumis seatakse sisse ostukeskus – näiteks laud ja tool, 
kus istub müüja (mängujuht), kes jagab ostulipikuid 
(asju, tootemärke) ostuhüsteeriakatku nakatunutele 
raviks.
Seega on ostukeskus samaaegselt ka haigla ja müüja 
on arst. 
Viirus on üks mängijatest (või teine mängujuht), kes 
ajab teisi taga. Kui viirus kellegi kätte saab, siis vajub 
see pikali ohkega “Tahan šoppama!”. Kätest ja jalgadest 
kandes viiakse haigestunu teiste osalejate poolt “haig-
lasse”, kus ta saab ostulipiku ja seeläbi ka terveks ning 
läheb mängu tagasi. Tootemärgid kinnitatakse maalri-
teibiga ostukeskust –haiglat külastanud mängijate riie-
tele. Abistajaid ei saa aitamise (haige vedamise) ajal vii-
rus kahjustada. Ka abistajad lähevad mängu tagasi, kuid 
ei saa ostulipikut haige transportimise eest.
Mängu lõpuks kogunetakse taas oma rühma (vastavalt 
superkangelastele) ja loetakse kokku kamba peale saa-
dud tootemärgid. Mida rohkem neid rühmas on, seda 
hullemini on rühma superkangelane (rühma poolt väl-
jamõeldud tegelaskuju) nakatunud ostupalavikku.

7. Ostuviiruse kütkeis 
Viiruse mõju ja toime, rollist väljumine
Iga rühm valmisteb ette ja esitleb mininäidendi sellest, 
kuidas viirus mõjutab just nende väljamõeldud tegelas-
kuju – kuidas viirus avaldub. Juhendaja annab igale rüh-
male ette tegevuskoha (näiteks ostukeskus, kool, kodu, 
mets, noorsookeskus, teater või mõni muu eluline koht), 
kus etüüd peab aset leidma.

Etüüdide ettevalmistamise kestel jagatakse igale rüh-
male kolm A4 paberit, millele kirjutatakse suurelt kolm 
kõige tähtsamat viiruse toimet. Need kinnitatakse sei-
nale. 

Etüüdide esitlused tehakse kordamööda ning nende 
esitamise järel korjatakse kokku rollirätikud ning välju-
takse Superkangelase rollist.

8. 2. Slaidiesitlus: „Kui Maailm oleks 100 inimese 
küla“ 
Äratus, konkretiseerimine
Pannakse käima 2. slaidiesitlus ja muusikapalaks taus-
tale näiteks „Oskari laul“ (vt lisa 5) või mõni muu rahulik 
pala. Osalejad võivad vaatamise ajal olla seal, kus neil 
meeldib.

Vaheaeg 15 minutit.

9. Hüsteeriline viirustest 
Isiklikud ostutavad
Iga rühm mõtleb 1-3 küsimust viirustestiks. Küsimuste 
mõte on mõõta ostukatku nakatumise taset. Küsimused 
testiks on kolme valikvastusega. Vastusevariandid pea-
vad olema antud nii, et kajastaksid ostuhulluse taset: A 
– terve, B – vähe nakatunud, C –tugevalt nakatunud. 
Küsimused korjatakse kokku. 
Osalejad rivistuvad ühte ritta. Esitatakse küsimused 
ning vastavalt oma isiklikule eelistusele vastavad osa-
lejad neile sammudega, kus A-variandi puhul ei liiguta, 
B-variant – 1 samm ja C-variant – 2 sammu. Vaadatakse, 
kes kui kaugele jõudis oma isiklike ostutavade järgi vas-
tates.

(Lisas nr 2 on näidis- ja lisaküsimusi viirustestiks)

10. Õhk, mida hingan – luuletus või räpp või laul 
Tõelised vajadused
Rühmades mõeldakse erinevaid asju, ilma milleta me ei 
saa elada (nii füüsilised kui emotsionaalsed kui sotsiaa-
lsed vajadused). Rühmad teevad nendest sõnadest luu-
letuse või räpi või laulu koos liikumisseadega.
Abivahenditena jagatakse rühmadele A4 paberid ja 
pliiatsid ettevalmistuseks.
Rühmatöö tulemused kantakse ette.

11. Ühine Maailma – masin
Vajaduste määratlemine ja seosed
Igaüks mõtleb ühe nendest asjadest, ilma milleta on või-
matu või väga halb elada. Mõtleb selle juurde iseloo-
mustava liigutuse, hääle. Üks osalejatest läheb keskele 
ja hakkab oma liigutust ja häält tegema. Ükshaaval lii-
tuvad tema juurde kõik teised osalejad oma liigutuste 
ja häälega. Lõpuks tullakse ükshaaval ära, öeldes, mida 
nad kehastasid.
Vajadusel võib arutleda, kas mõni olulistest vajadustest jäi 
välja (näiteks toit, õhk, vesi, puhkus, turvalisus, lähedus) ja 
kuidas on need omavahel seotud. Siinjuures ei tohiks unus-
tada ka emotsionaalseid ja sotsiaalseid vajadusi.

12. Ostutunnel 
Valikute paljusus ja keerulisus, ostuotsuste mõjutamine
Igaüks mõtleb ühe teguri, mis tema ostuotsuseid ja 
-eelistusi mõjutab. Moodustatakse tunnel, kahes reas 
näod vastamisi. Igaüks hakkab sosistama enda mõel-
dud tegurit (näiteks sõbrad, vanemad, reklaamid, kesk-
konnasõbralikkus, hind jne). Osalejad läbivad ükshaaval, 
silmad kinni, ostutunneli. Tunneli lõpus võtavad uuesti 
rivisse ja hakkavad järgmistele sosistama oma valitud 
tegurit. Lõpuks küsitakse, kes peaks otsustama, mida 
osta. Vastatakse koos: “MINA ISE!”.
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13. Head nõuanded
Probleemilahendus
Igaüks mõtleb ühe võimaluse, kuidas ennetada või väl-
tida ostuviirusesse nakatumist (lähtudes sellest, mis osa-
leja meelest teda ennast võiks aidata). Ta kirjutab oma 
mõtte üles oma rühma superkangelase plakatile. Rühm 
valib nendest ühe (kõige paremini toimiva „vaktsiini“), 
mis raviks nende tegelaskuju ostuhüsteeriakatkust. Vali-
tud võtet/rohtu tutvustatakse teistele rühmadele.

14. Slaidiesitlus: „Kui Sul on...“
Pannakse käima 3. slaidiesitlus „Kui Sul on...“, taustaks 
näiteks Marko Matvere ja Jaan Tätte „Hümn“ või mingi 
muu rahulik lugu. 

15. Hetke väärtustamine 
Kokkuvõte
Osalejad mõtlevad, mis jäi kõige paremini meelde sellest 
programmist. Iga osaleja läheb sellesse kohta ja võtab 
selle asendi, kus ja kuidas kõige meeldejäävam osa toi-
mus. Ütleb ka sõnaliselt, mis jäi kõige enam meelde.

Eriolukorrad programmi täisversiooni 
puhul
Kui arvutit ja multimeediaprojektorit ei ole võimalik 
kasutada, siis asendatakse slaidiesitlused järgmiselt:

Harjutus 2.
Vaikitakse ja kuulatakse muusikapala....

Harjutus 8.
Kui maailm oleks 100 inimese küla – slaidiesitluse kont-
sentreeritud tekstid on lisas 3. Laused jagatakse tük-
kidena rühmadele, kes panevad need kokku. Rühmad 
teevad saadud lausest ja sellest sündinud mõtetest/tun-
netest kuju. Kujule antakse nimi. Kuju ja nimi esitatakse 
teistele rühmadele. Valitud muusikapala (näiteks „Oskari 
laul“, vt lisa 5) mängib töö tegemise ajal taustaks.

Harjutus 14.
See harjutus jäetakse kogu programmi lõppu. Istutakse 
ringis, silmad kinni ja juhendaja loeb ette „Kui sinul on“ 
– slaidiesitluse teksti (lisa 4) Muusikapala jäetakse ära 
või asendatakse loodushäältega (CD-lt)

Eesmärk: Arutleda tarbimisharjumuste ja materiaalsete 
väärtuste tähtsuse ning ületarbimise teemadel. Otsida 
erinevaid vaatenurki oma tarbimisharjumustele ja sel-
lele, kuidas need mõjutavad igaühe enda elu ning kesk-
konda.

Vanus: 14-aastastest täiskasvanuteni.

Rühma suurus: 8-25

Aeg: 2 tundi

Vahendid:  multimeediaprojektor, arvuti slaidiesitluste 
esitamiseks, CD- mängija, kaks slaidiesitlust, kaks muu-
sikapala, maalriteipi, 50-70 tükki mitut värvi pabereid, 
näiteks kleepivaid märkmepabereid (tootemärgid), 
A4 paberit, kaks šokolaaditahvlit, kus murtavaid tükke 
oleks poole vähem, kui on osalejaid.

Programmi „Sina ja mina asjade maail-
mas“ lühendatud versiooni käik
1. Tutvustus ja mängureeglid
Istutakse ringis. Juhendaja tutvustab ennast ja räägib, 
mis toimuma hakkab. 

2. Õnneaatomid
Teemasse ja olukorda sisseelamine
Osalejad liiguvad ruumis vabalt ringi. Juhendaja valib 
mingi numbri ja kehaosa. Ütleb numbri ja näitab keha-
osa (näiteks „neli“ ja sõrm). Osalejad moodustavad öel-
dud numbrile vastava liikmete arvuga rühmad. Sama-
aegselt puudutavad nad rühmakaaslasi mainitud 
kehaosaga.

Saajärel annab juhendaja rühmadele ülesande. Igaüks 
rühmast ütleb oma arvamuse rühmas juhendaja antud 
küsimuse või ülesande kohta. Seejärel valib rühm ühe 
neist, mille ütlevad ka teistele rühmadele. Kui kõigi 
rühmade vastused sellele ülesandele on ära kuulatud, 
hajuvad rühmad laiali ja liiguvad ruumis vabalt ringi 
(aatomid liikumas), kuni juhendaja ütleb uue numbri 
ja uue kehaosa. Seejärel moodustuvad uued rühmad 
ja antakse uus ülesanne. Seda jätkatakse mitmel korral. 
Sooritatakse tempokalt.

Näidisküsimusi:
Mis on täna valesti läinud?
Mis on maailmas valesti?
Mis on täna erakordselt hästi?
Mis on maailmas hästi?

Mis on asjad, mis rõõmustavad?
Mis on Sinule oluline ja tähtis?

3. Ostuhüsteeriakatk 
Kujutlusmaailma siirdumine, situatsiooni loomine, rüh-
madesse jagunemine
Ruumis seatakse sisse ostukeskus – näiteks laud ja tool, 
kus istub müüja (mängujuht), kes jagab ostulipikuid (asju, 
tootemärke) ostuhüsteeriakatku nakatunutele raviks.
Seega on ostukeskus samaaegselt ka haigla ja müüja 
on arst. 
Viirus on üks mängijatest (või teine mängujuht) ja ta 
püüab osalejaid puudutada (osalejad püüavad eest ära 
saada). Kui viirus kellegi kätte saab, siis vajub see pikali 
ohkega “Tahan šoppama!”. Kätest ja jalgadest kandes 
viiakse haigestunu teiste osalejate poolt “haiglasse”, 
kus ta saab ostulipiku ja seeläbi ka terveks ning läheb 
mängu tagasi. Tootemärgid kinnitatakse maalriteibiga 
ostukeskust-haiglat külastanud mängijate riietele Abis-
tajaid ei saa aitamise (haige vedamise) ajal viirus kah-
justada. Ka abistajad lähevad mängu tagasi, kuid ei saa 
ostulipikut haige transportimise eest. 

Mängu lõpus moodustatakse 3-5 liikmelised rühmad 
ja loetakse kokku kamba peale saadud tootemärgid 
(paberid). Mida rohkem neid rühmas on, seda hullemini 
on nad nakatunud ostupalavikku.

4. Lugu viirusest
Probleemipüstitus
Juhendaja jutustab oma sõnadega ümber järgmise 
loo: „Ostuhüsteeriakatk on salapärane viirushaigus, mis 
levib inimeste seas. Viirus on olemas olnud juba kaua, 
kuid nüüd on selle levimiseks tekkinud soodsad tingi-
mused ja ta levib tohutu kiirusega. Kõik nakatunud isegi 
ei tea, et nad on haiged ja levitavad märkamatult ostu-
hüsteeriakatku.“

5. Ostühüsteeriakatku küüsis
Viiruse mõju, sümptomid
Iga rühm valmistab improviseeritud minietenduse 
(etüüdi) sellest, kuidas ostühüsteeriakatk avaldub. 
Juhendaja annab igale rühmale ette paiga, kus esitluse 
tegevus peaks aset leidma. Kohaks võib olla näiteks 
ostukeskus, kool, mets, noorsookeskus, kodu, raamatu-
kogu, prügila vm.
Rühmad esitavad oma lühinäidendid järgemööda üks-
teisele. 

6. Programmi „Sina ja mina asjade  
maailmas“ lühendatud versioon
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6. Hüsteeriline viirustest 
Isiklikud ostutavad
Iga rühm mõtleb 1-3 küsimust viiruse-testiks. Küsimuste 
mõte on mõõta ostukatku nakatumise taset. Testi küsi-
mused võiksid olla kolme valikvastusega. Vastuseva-
riandid peavad olema antud nii, et kajastaksid ostuhul-
luse taset: A – terve, B – vähe nakatunud, C – tugevalt 
nakatunud. 
Küsimused korjatakse kokku. 
Osalejad rivistuvad ühte ritta. Esitatakse küsimused ning 
vastavalt oma isiklikule eelistusele vastatakse neile sam-
mudega, kus A-variandi puhul ei liiguta, B-variant on üks 
samm ja C-variant kaks sammu. Vaadatakse, kes kui kau-
gele jõudis oma isiklike ostutavade järgi vastates.

(Lisas nr 2 on näidis- ja lisaküsimusi viirustestiks)

6. Ostutunnel 
Valikute paljusus ja keerulisus, ostuotsuste mõjutamine
Igaüks mõtleb ühe teguri, mis tema ostuotsuseid ja 
-eelistusi mõjutab. Moodustatakse tunnel, kahes reas 
näod vastamisi. Igaüks hakkab sosistama enda mõeldud 
tegurit (näiteks sõbrad, vanemad, reklaamid, keskkon-
nasõbralikkus, hind jne.). Osalejad läbivad ükshaaval, 
silmad kinni, ostutunneli. Tunneli lõpus võtavad uuesti 
rivisse ja hakkavad järgmistele sosistama oma valitud 
tegurit. Lõpuks küsitakse, kes peaks otsustama, mida 
osta. Vastatakse koos: “MINA ISE!”.

7. Slaidiesitlus: „Kui Maailm oleks 100 inimese küla“ 
Äratus, konkretiseerimine
Pannakse käima teine slaidiesitlus ja muusikapalaks 
taustale näiteks „Oskari laul“ (vt lisa 5). Osalejad võivad 
vaatamise ajal olla seal, kus neil meeldib. Pärast esitlust 
istutakse ringi ja arutletakse, mis tundeid esitlus teki-
tas. Arutluse ajal laseb juhendaja ringi käima šokolaa-
ditahvli (millest kõigile ei jätku). Kokkuvõte ressursside 
piiratusest Maal. Vajadusel võetakse kasutusele teine 
šokolaaditahvel, et ilma jäänud ka saaksid. 

8. Õhk, mida hingan – luuletus või räpp või laul 
Tõelised vajadused
Väikestes rühmades mõeldakse erinevaid asju, ilma mil-
leta me ei saa elada (nii füüsilised, emotsionaalsed kui ka 
sotsiaalsed vajadused). Rühmad teevad nendest sõna-
dest luuletuse või räpi või laulu koos liikumisseadega. 
Abivahenditena jagatakse rühmadele paberid ja pliiat-
sid ettevalmistuseks.
Esitlused kantakse ette.
Esitluste järel arutletakse, kas mõni olulistest vajadustest 
jäi esitlustest välja (näiteks toit, õhk, vesi, puhkus, turva-
lisus, lähedus) ja kuidas on need omavahel seotud. Mitte 
unustada ka emotsionaalseid ja sotsiaalseid vajadusi.

9. Head nõuanded ja hetke tähtsustamine
Oma elu otsused, lõpetamine
Igaüks mõtleb omaette, mis sellest programmist kõige 
rohkem meelde jäi ja läheb sinna kohta ja võtab selle 
asendi, mis meeldejäänud hetkel oli. 

Kui kõik on kohal, mõtleb igaüks, kuidas omalt poolt 
saaks ennetada haigestumist ostuhüsteeriakatku. Iga-
üks ütleb teistele enda poolt pakutava võtte, kuidas väl-
tida haigestumist.

10. Slaidiesitlus: „Kui Sul on...“
Kinnistamine, lõpetus
Pannakse käima slaidiesitlus „Kui Sul on...“, taustaks näi-
teks Marko Matvere ja Jaan Tätte „Hümn“ või mingi muu 
rahulik lugu.

Eriolukorrad lühiversiooni korral.
Multimeediaprojektor
Kui arvutit ja multimeediaprojektorit ei saa kasutada, jäe-
takse slaidiesitlused ära ning asendatakse järgmiselt: 

Harjutus 5.
Kui rühmad valmistavad ette esitlust, pannakse taus-
tale mingi rahulik muusikapala, näiteks „Ojalaul“ (vt lisa 
5). Sama lugu mängiks seni, kuni rühmad esitlust ette 
valmistavad.

Harjutus 7.
„Kui maailm oleks 100 inimese küla“ – slaidiesitluse teks-
tid on lisas 2. Laused jagatakse tükkidena rühmadele, 
kes panevad need kokku. Rühmad teevad saadud lau-
sest ja sellest sündinud mõtetest-tunnetest kuju. Kujule 
antakse nimi. Kuju ja nimi esitatakse teistele rühmadele. 
Valitud muusikapala (näiteks „Oskari laul“) mängib töö 
tegemise ajal taustaks.

Harjutus 8. 
Samal ajal kui osalejad valmistavad luuletust või räppi, 
pannakse vaikselt taustale näiteks muusikapala „Lind on 
õhus, kala vees“ (vt lisa 5).

Harjutus 10.
Istutakse ringis, silmad kinni ja juhendaja loeb ette „Kui 
Sinul on...“- slaidiesitluse teksti (lisa 4)

Programmi mõju suurendab see, kui käsitletud teemade 
juurde naastakse ka hiljem. Allolevad harjutused on 
sobivad  käsitletud Rohelise Draama programmi järel-
tööna. Harjutusleheküljed võib pärast programmi läbi-
viimist anda paljundatult kaasa rühma oma juhendajale 
(õpetajale), et ta saaks neid hiljem ise läbi viia.

1. Antireklaam
Mõelge rühmas, mis asjad teid reklaamide juures ärrita-
vad. Seejärel kirjutage üles, milline peaks teie meelest 
reklaam olema, et see teile mõjuks.

Iga rühm saab valida ise ühe sellise toote või teenuse, 
mis on halb. Valiku aluseks võib olla näiteks toote mit-
tevajalikkus, ühekordne kasutus, vähene vastupida-
vus vms. Arendage (mõelge välja) seda toodet asen-
dav parem toode või teenus. Tehke sellest reklaam, kus 
kasutatakse neid elemente, mis teie meelest ühes rek-
laamis võiksid olla. 

Reklaamid esitatakse teistele vaatamiseks. Lõpuks arut-
letakse sellel teemal veel kokkuvõtlikult. 

2. Keskkonnasõbralikumad tooted/
teenused
Üks mängijatest (mõistataja) läheb korraks ruumist 
välja. Teised valivad mingi keskkonnasõbraliku toote/
teenuse. Mõistataja tuleb sisse tagasi ning proovib ära 
arvata, mis teenus valiti, küsides küsimusi selle kohta nii, 
et teised saaksid vastata kas „ei“ või „jaa“. Ka „enam-vä-
hem“ ja „enamasti“ vastuseid võib kasutada.

3. Keskkonnaprobleem (vampiiri-
mäng)
Lepitakse kokku mingi keskkonnaprobleem, mis tekib 
asjade ja loodusvarade tarbimise tõttu. See võib olla 
näiteks „Globaalne soojenemine“, mis on muuhulgas 
tingitud ka suurte vahemaade tõttu tohutust globaal-
sest transiidist. 

Osalejad seisavad ringis ja üks mängijatest läheb ringi 
keskele, hakates kokkulepitud keskkonnaprobleemiks, 
selles näites siis „Globaalseks soojenemiseks“. „Globaa-
lne soojenemine“ liigub aeglaselt kellegi ringisseisja 
suunas. See rünnatav mängija võib pääseda keskkon-
naprobleemi kätte langemast sel teel, et võtab kellegi 
teisega ringist kontakti silmadega märku andes ning 

see, kellelt abi palutakse, ütleb mõne võtte, mis võiks 
seda keskkonnaprobleemi vähendada või pidurdada. 
Keskkonnaprobleem valib uue ohvri, kui eelmine pää-
ses. Kui keskkonnaprobleem jõuab ohvrini ja puudutab 
teda, siis muutub puudutatu uueks keskkonnaproblee-
miks („Globaalseks soojenemiseks“) ja läheb ringi kes-
kele. Endine seesolija aga ühineb ringiga. 

4. ÖKO ja ÖKU
Joonistage erinevate paberite peale ÖKO ja ÖKU kujud. 
Kirjutage kujude ümber neid iseloomustavad omadu-
sed. Harrastused, töö või amet, peresuhted, olulised 
asjad nende elus ja nii edasi. Kujutage ÖKO maksimaa-
lselt keskkonnasõbralikuna ja ÖKU maksimaalselt kesk-
konnavaenulikuna. Esitlege rühmatööd teistele. 

•	 Tehke seejärel individuaaltööd samal teemal. Kirju-
tage või joonistage, milline oleks maailm, kui kõik 
oleksid samasugused kui ÖKO ja kui kõik oleksid 
nagu ÖKU. Arutlege, milliseid sarnasusi meie reaalse 
maailmaga neil kujutlusmaailmadel on meie reaal-
susega võrreldes (ka eri ajastutel).

•	 Mõelge, millises maailmas teil meeldiks elada. Kirju-
tage ja joonistage oma unistuste maailmast.

•	 Võrrelge omi individuaalseid ideaalmaailmasid ning 
koostage neist ühine kollaaž.

•	 Harjutage erinevaid väitlusi ÖKO ja ÖKU vahel erine-
vatel teemadel.

•	 Võib korraldada etüüde, kus ÖKO ja ÖKU peavad 
olema samas situatsioonis (kodus, kohtingul, poes, 
puhkamas jne).

7. Tegevusi teema  
programmijärgseks käsitlemiseks
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Lisa 1. Superkangelaste näiteid
Ämblikmees
Pipi
007
Dracula
Harry Potter
Hermione
Jokker
Ämblikmees
Zorro
Peeter Paan
Luke Skywalker
Kapten Konkskäpp
Kassnaine
Miki hiir
Robin Hood
Tarzan
X-mees

Lisa 2. Näidis- ja lisaküsimusi Hüsteeri-
liseks viirustestiks
Neid küsimusi võiks kasutada rühmade eneste poolt 
tehtud küsimustele lisaks.

Kui sageli teed mõttetuid oste?
A – mitte kunagi
B – mõnikord
C – iga kord, kui poodi satun

Kui sageli pead laenama raha ehk elad üle oma  
võimaluste?
A – mitte kunagi
B – kord poole aasta jooksul
C – kord kuus

Kui naaber ostab uue auto, siis sa
A – tunned heameelt, et naabril hästi läheb
B – pesed oma auto autopesulas puhtaks: kuld-
pesu+vahatamine
C – ostad uue ja uhkema, et naabril õue sõites ikka  
silmad häbi täis oleksid

Mida teed sinu postkasti ummistava ostureklaami 
kataloogidega?
A – imestad, et ikka veel ei oska postiljon lugeda silti 
postkastil „Ainult tellitud postile” ja tõstad materjalid 
vanapaberikonteinerisse viidavasse hunnikusse

B – sirvid reklaami läbi ja viid vanapaberisse, haruharva 
ka tellid midagi
C – süüvid põhjalikult ja tõttad ostma

Kas oled auku eelarves täitnud SMS laenuga?
A – mitte kunagi
B – häda sunnil ühel korral
C – korduvalt
 
Kui sageli käid osturetkel (šoppamas)?
A – kord kuus
B – kord nädalas
C – iga päev

Kui sageli on sul vajadus midagi osta?
A – kord kuus
B – kord nädalas
C – iga päev

Kui poes on „Hullud päevad”, „Osturalli” või muud 
taolist, siis sa
A – hoiad sealt sel ajal eemale, sest rahvast on liiga palju 
ja seal on ebamugav ning vajaliku saab kätte ka mujalt
B – ei lase ennast segada ning ostad selle, mille järgi 
oled poodi tulnud
C – need lausa tõmbavad magnetina, naudid väga ja 
leiad alati soodsat kraami

Kui sageli tuled poest koju tühjade kätega ehk ei 
ole ostnud midagi?
A – sageli, kuna ei ole leidnud seda, mida otsisin
B – mõnikord, kui ei ole raha
C – mitte kunagi, ikka leiab midagi huvitavat ostmiseks

Mis on Sinu meelest kõige toredam sünnipäeva-
kink?
A – mõnus õhtu sõprade seltsis
B – raha, mille eest saab osta, mida vaja
C – palju kauneid pakikesi, kus on pisikesi vidinaid

Mida loed lehest esimesena?
A – kui leian päevalehe, loen vaid päevakajalist
B – lasen silmad üle kogu lehest
C – reklaamid, kas siis lehtedes on midagi veel?

Lisad
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Lisa 3. Puzzle slaidiesitluse „Kui maailm oleks saja elanikuga küla“  
tekstidest (paljunda ja lõika)
Kasutatakse programmis „Sina ja mina asjade maailmas“ harjutuses 8 (lühiversioonis harjutus 7),  
kui meediaprojektorit ei saa kasutada.

Kui maailm oleks saja elanikuga küla,
oleks sündides oodatav eluiga 57,6 aastat.

Kui Eesti oleks saja elanikuga küla,
oleks sündides oodatav eluiga 64,1 aastat.

 

Kui maailm oleks saja elanikuga küla, 
oskaks 80% täiskasvanutest  

lugeda ja kirjutada.

Kui Eesti oleks saja elanikuga küla, 
oskaks 99% täiskasvanutest lugeda ja 

kirjutada. 

Saja elanikuga külas oleks maailmas  
27 televiisorit, 

Eestis 53 televiisorit.
  

Saja elanikuga külas  oleks sõiduautosid
maailmas 8,5 tükki,

Eestis 35 tükki.
 

Saja elanikuga külas oleks maailmas  
0,7 km maanteed,

Eestis 3,9 km maanteed.

Kui maailm oleks saja elanikuga küla, 
siis ühe inimese paberikasutus 

oleks 52 kg aastas.
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Kui Eesti oleks saja elanikuga küla,
siis ühe inimese paberikasutus

 oleks 323 kg aastas.

Kui maailm oleks saja elanikuga küla, 
kasutaks üks elanik 

3 012 kwh elektrit aastas.

Kui Eesti oleks saja elanikuga küla,
kasutaks üks elanik 

5 803 kwh elektrit aastas.
 

Saja elanikuga külas toodaks üks inimene 
aastas süsinikdioksiidisaastet:

maailmas 3,8 tonni,
Eestis 11,2 tonni.

1/5 maailma elanikest kasutab rohkem kui 
4/5 maailma loodusvaradest.

Loodusvarade kasutamise ökoloogiliselt 
säästev tase on poole väiksem 

praegusest tarbimisest.

Kui kõik Maakera elanikud 
kulutaksid võrdselt, 

peaksime meie vähendama 
loodusvarade kasutamist 

1/10-ni praegusest tasemest.
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Lisa 4. Slaidiesitluse „Kui Sul on...“ tekst
Kui Sul on toitu külmkapis, riideid selga panemiseks, 
katus pea kohal ja voodi, kus magada, siis oled rikkam 
kui 75% maailma elanikest. 

Kui sul on pisut raha pangas, natuke rahakotis 
ja mõned mündid hoiukarbis, siis kuulud 8% rikkamate 
hulka maailmas.

Kui ärkasid hommikul pigem tervena kui haigena, siis 
on sul asjad paremini kui sellel miljonil, kes ei ela selle 
nädala lõpuni.

Kui Sa ei ole kunagi kogenud sõja õudusi, vangistust, 
piinamise või nälja vaeva, siis on Su elujärg parem kui 
vähemalt 500 miljonil inimesel maailmas.

Kui saad elada oma usuga kooskõlas ilma, et Sind kiu-
satakse, vangistatakse, piinatakse või tapetakse, oled 
õnnelikumas olukorras kui 3 miljardit inimest maail-
mas.

Kui Sinu vanemad elavad ja on endiselt koos, siis oled 
haruldane isegi Eestis.

Kui hoiad pea püsti, naeratad ja oled tänulik, siis oled 
õnnelikus olukorras, sest paljud võiksid olla tänulikud – 
kuid vähesed teevad seda…

Kui Sul on keegi, kelle käest võid kinni hoida, keda kal-
listada või õlale patsutada, siis oled õnnelikus olukorras, 
sest saad anda kellelegi toetava puudutuse.

Kui loed praegu seda, oled kahekordselt õnnelik, sest 
keegi mõtles Sinu peale ja lisaks sellele, oled õnnelik, 
sest oskad lugeda! Kaks miljardit inimest maailmas ei 
oska seda…

Veeda täna meeldiv päev ja mõtle, kui õnnelik Sa oled!

Lisa 5. Soovitusi muusikapaladeks  
slaidiesitluste taustale
Slaidiesitluste taustal mängivad muusikapalad võiks olla 
rahuliku meeleoluga. Valik on vaba ja sõltub programmi 
läbiviija eelistustest. Võivad olla ka instrumentaallood.
Järgnevad palad on toodud näidetena ja on olnud kasu-
tusel juba läbiviidud programmides.

Sissejuhatav slaidiesitlus I:
Jaan Tätte „Vilsandi laul“, Jaan Tätte „Ojalaul“

Slaidiesitlus „Kui maailm oleks 100 elanikuga küla“:
Jaan Tätte, Evart Taube „ Oskari laul“

Slaidiesitlus „Kui Sul on...“
Jaan Tätte „Hümn“, Jaan Tätte ja Marko Matvere „Lind on 
õhus, kala vees“.


