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Jutustamiskaardid “Hädaolukorrad” 
Art. 11080 

Sisaldab:  

- 30 pildikaarti (6 teemat, 5 kaarti iga teema kohta) 

- mängujuhend  

Vanus: 4+ 

Mängijaid: 1+ 

Mängu teemad: 

 

  Kõne, eneseväljenduse ja suhtlemise arendamine 
  

 Sotsiaalse mõtlemise, vastutustunde, meeskonnatöö ja teadmiste arendamine. Kuidas käituda 
hädaolukorras?  

  Rollimäng, kujutlusmäng 
 

Iga laps võib leida end ootamatult hädaolukorras - jalgratta- või ujumisõnnetus, kadumaminek 

kaubanduskeskuses. Vahel on see tingitud sellest, et lapsed ülehindavad oma võimeid või ei pööra piisavalt  

tähelepanu, kuid sageli satuvad nad hädaolukorda ka endast mitteolenevatel põhjustel – liftirike, võõras onu, 

tulekahju. Antud mäng aitab otsida vastuseid küsimustele, mida ohuolukordades teha ja kelle käest abi küsida. 

Selleks, et lapsed oskaksid turvaliselt käituda ning enesekindluse ja rahu säilitada, on vajalik need olukorrad läbi 

mängida ja ette valmistuda 

 

 

 

Mängu alustamine 

Valige teema ja paluge lastel kõigepealt kaardid õigesse järjekorda seada. 

Järjekorda saab kontrollida kaardi tagumisel küljel olevate tähekeste arvu (1-

5) järgi. 

 

 

• Tulekahju lasteaias! 

• SOS, ma ei oska ujuda! 

• Jalgrattaõnnetus ja esmaabi! 

• Ära kunagi mine võõraga kaasa! 

• Jäime lifti kinni! 

• Kaubanduskeskuses kadunud – kus on emme ja issi? 
 
 

Pane tähele: Järgmised leheküljed annavad põhjaliku ülevaate iga teema kohta. Need kirjeldavad 

erinevaid hädaolukordi, kaarte ja õiget käitumist.  
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Tulekahju lasteaias!  

Lasteaias toimub tavapärane tegevus. Äkki käivitub tulekahju häirekell, sest lasteaia köögis on puhkenud 
tuli. See on hirmutav, põletav ja ohtlik. Taamalt on peagi kuulda tuletõrjesireeni.  

Nüüd ei tohi aega kaotada, kuid tuleb jääda rahulikuks. Täpselt nagu kodus, tuleb kõigil kohe 
lasteaiaruumidest õue minna, sest põlevasse, suitsu täis majja jääda on ohtlik. 

Punase äärega kaardid näitavad, kuidas tulekahju korral lasteaias käituda. 

 

 

 
 
Õpetaja Meeri ja väikeste mesilaste rühm laulavad kitarri saatel laulu. Kõik 
tundub korras olevat kui äkki hakkab helisema tulekahju häirekell ja 
häirelamp seinal hakkab põlema. Kõik tunnevad suitsulõhna ning laulmine 
jäetakse pooleli. Nüüd tuleb kiiresti toimetada.  

 

 
 

 
 
Liisa märkab vilkuvat lampi seinal ja näitab seda teistelegi. Kõigil on pisut 
hirm. Õpetaja Meeri kinnitab lastele, et kõige olulisem on jääda rahulikuks. Ta 
teeb  Liisale pai, et teda rahustada. Tim haarab karu tugevasti kaissu, Eeva ja 
Sander lohutavad ja julgustavad üksteist. Väike Max on nii hirmunud, et 
hakkab juukseid sikutama. Hea, et lapsed on tulekahjuhäiret harjutanud ja 
teavad mida teha. 

 
 

 

 
Nüüd tuleb ruumist kiiresti lahkuda. Lapsed võtavad paaridesse ja õpetaja Meeri 
kontrollib rühmaraamatust, kas kõik on kohal ning keegi pole tualetti jäänud ega 
suurest hirmust kappi pugenud. Mänguasjad ja riided jäetakse sinnapaika, sest 
nende koristamine võtaks liiga palju aega. 
Tähelepanu: Akna kaudu võib majast lahkuda vaid siis kui tuletõrjujad sind 
aitavad. Ära kunagi hakka tuld ise kustutama ega jookse koridori, kus põleb!  
 
 
 
Kõigepealt kontrollib õpetaja Meeri kas avariiväljapääs kogunemiskohta on 
läbipääsetav. Kui avariiväljapääas on blokeeritud või suitsu täis, tuleb minna 
teist teed kaudu või kutsuda akna kaudu abi. Seejärel minnakse rahulikult koos 
grupiga välja. Kõik lapsed teavad täpselt avariiväljapääsu teekonda ja õpetaja 
Meeri saadab neid. Lapsed teavad, et rohelised viidad seina peal näitavad, 
millises suunas liikuda. Õpetaja Meeri võtab kaasa rühmaraamatu ja sulgeb 
ukse, et tuli ei saaks edasi liikuda.   

 

 

 
 
Lühikese aja jooksul on kogu rühm kogunemiskohta jõudnud ja miss Meeri loeb 
veelkord kõik lapsed üle. Õpetaja Kask koos mikide rühmaga on samuti kohale 
jõudnud. Kõik on korras. Tuletõrjeülem kiidab lapsi ja õpetajaid kiire ja korrektse 
käitumise eest ning kinnitab, et tuletõrjujatel on nüüdseks tuli kontrolli alla 
saadud. Huhh, saime ilusti hakkama! 
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SOS, ma ei oska ujuda! 
 
Äärmiselt vahva on veeta päev päikese käes mängides ja ujudes. Aga kui sa ei oska ujuda või ei oska veel 
päris hästi ujuda, võib vesi olla väga ohtlik. Vees hätta sattunud inimesed muutuvad kiiresti abituks, 
mistõttu ei tohi aega kaotada. Kui ujula või mere-ääres on valve, kutsu nad kiiresti appi. Ka väga head 
ujujad saavad aidata. 

Sinise äärisega kaardid näitavad, kuidas käituda ujumisõnnetuse korral. 

 

Väike Miranda tuleb soojal suvepäeval väliujulasse. Kuna ta ei oska 
veel hästi ujuda, paneb ta endale ujumisrõnga keha ümber ja ruttab 
vette. 
Kristjan istub basseini hüppeplavtormil ja vaatab basseinis toimuvat. 
Inimeste ujumist jälgib hoolikalt ka kõrgel toolil istuv vetelpäästja, 
härra Freeman. 
 

 

 

 
 
Paha lugu, Miranda jooksis liiga kiiresti, libastus basseini äärel ja 
kukkus sügavasse vette. Kukkudes kaotas ta oma ujumisrõnga ning 
rabeleb nüüd vees. Kristjan hüüab vetelpäästjat, kes on  hädaolukorda 
juba märganud ja jookseb Mirandale appi.  
 

 

 

 
 
Kristjan  jälgib hirmunult olukorda. Ta astub kõrvale, et  vetelpäästjale 
ruumi teha ning härra Freeman hüppab riideid seljast võtmata basseini. 
Miranda on suutnud meeletu vehkimisega oma pea vee peal hoida, kuid 
on siiski korduvalt vett neelanud. Ta köhib ja karjub ning vajub kõigest 
hoolimata ikka ja jälle vee alla. Tähelepanu: Eriväljaõppe saanud 
vetelpäästjad ei tohi inimeste päästmisel segada ega neile ette jääda. 

 

 

 
 
Vetelpäästja Freeman sai Miranda kätte ja ujub temaga basseini serva 
äärde. Vetelpäästjad kasutavad inimeste päästmiseks erinevaid tehnikaid 
ning praegu tõmbab ta Miranda selili asendis kaldale. Miranda on 
rampväsinud ning vetelpäästja Freeman rahustab ja lohutab teda. Kristjan, 
kes toimunut basseini serval jälgis, on härra Freemani vaprusest ja 
oskustest nii lummatud, et otsustab ka ise vetelpäästjaks hakata. 

 

 

 
 
Kui Miranda on vetelpäästja antud jäätise ära söönud ja šokist toibunud 
selgitab härra Freeman talle, kuidas basseini ääres tuleb käituda: 

• Ujumisoskuseta ei tohi sügavasse vette minna ka siis kui sul on 
ujumisrõngas; 

• Vesi muudab basseiniäärse ala libedaks, mistõttu ei tohi kunagi 
basseini serval joosta;  

• Kui sa ujuda ei oska, kasuta alati ujumisrõngast, -lauda või –kätiseid. 
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Jalgrattaõnnetus ja esmaabi! 

Jalgrattaõnnetused juhtuvad pea alati ootamatult. Enamikul juhtudel piirdub õnnetus mõne kriimuga, kuid 
vahel võib see ka tõsisem olla. Seetõttu on vaja teada, mida sellises olukorras ette võtta. 

Kollase äärisega kaardid näitavad, kuidas käituda jalgrattaõnnetuse korral. 

 

 
Toomas, Mihkel ja Simon otsustavad soojal suvepäeval 
jalgrattamatkale minna. Nad teavad, et jalgrattaga sõites tuleb alati 
kiivrit kanda. Ilm on mõnus ja lastel on lõbus. Kahjuks ei taha 
Toomas rattasõidule keskenduda ning viipab jänesele, keda ta kivi 
taga näeb. Ettevaatust Toomas, see võib ohtlik olla!  
 

 

 

 
 
Äkki hakkab Toomas nutma. Poisid ehmatavad ja jäävad seisma. 
Toomas lamab maas ja tundub, et ta sõitis teepealt üles punnitavale 
puujuurele otsa, kaotas tasakaalu ning kukkus rattalt maha. Toomas, 
sa oleksid pidanud vaatama, kuhu sa sõidad! 

 

 

 
 
Mihkel asub Toomase eest hoolitsema, paludes tal istuda ning kiiver 
peast võtta. Toomas nutab valjusti, sest ta põlved on pahasti 
kriimustada saanud ning veritsevad pisut. Mihkel puhastab haavad 
puhta taskurätiku ja kaasavõetud pudeliveega ning uurib, kas Mihklil on 
veel kuskil paha või valus.  
Simon läheb abi otsima. Ta sõidab lähedal olevate majadeni ning 
loodab sealt kedagi leida.  

 

 

 
 
Toomas hoiab valusatest põlvedest kinni, Mihkel lohutab teda ja annab 
oma joogipudelist juua. Kui Toomas oleks üksi sõitma läinud, kes siis 
teda aidanud oleks?  
Simonil läks hästi, sest härra Ross oli kodus. Simon rääkis talle juhtunust 
ning härra Ross võttis oma esmaabi karbi kaasa.  

 

 

 
 
Härra Ross vaatab Toomase marraskil jalgu. Mihkel on Toomase haavad 
juba puhtaks teinud ja nüüd piserdab Härra Ross haavu veel 
desinfitseerimisvahendiga, et vältida mikroobide haava sattumist ja 
põletiku tekkimist. See kipitab pisut, kuid pole midagi parata. Pärast 
haava plaasterdamist on kõik korras. Ära muretse Toomas, paari päeva 
pärast on põlved paranenud!   
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Ära kunagi mine võõraga kaasa! 

Luukas veedab toreda pealelõuna vanematega mänguplatsil. Äkki läheneb talle võõras mees ja pakub 
pulgakommi. See muudab Luukase nõutuks. Hoolimata sellest, et enamik võõraid inimesi on toredad, ei ole see 
alati nii. Välimuse järgi kedagi hinnata ei saa, mistõttu tuleb olla väga ettevaatlik. 

Oranži äärega kaardid näitavad, kuidas käituda kui sind kõnetab võõras inimene.  

 

 
 
Lõpuks ometi saab Luukas veeta toreda pealelõuna koos 
vanematega oma lemmikmänguväljakul. Seal sõidavad lapsed 
rongiga, kiiguvad ja lasevad liumäest alla. Luukas hakkab muretult 
jalgpalli mängima.  

 

 

 
 
Väike armas koerake huvitub Luukase pallist, mis kogemata pisut 
kaugemale veereb. Koeraga jalutab sõbralik mees. Luukasele 
tundub imelik, et mees oma koeraga liivakastide lähedal jalutab.  
 

 

 

 
Samal ajal kui Luukas palli haarab, hakkab sõbralik mees temaga 
rääkima ning uurib, kas Luukas tahaks koerakesega jalutama tulla. Aga 
Luukas ei taha. Võõras mees pakub talle seepeale kommi.  Nüüd tekib 
Luukasel imelik tunne, sest ta ju isegi ei tunne seda meest, kes talle 
lahkelt kommi pakub ja koeraga jalutama kutsub. Nüüd pakub 
sõbralik mees, et  Luukas võiks talle ja koerakesele külla tulla. 
Seepeale keeldub Luukas kategooriliselt ja jookseb vanemate juurde 
abi otsima.  

 

 

 
Luukas jookseb valjult karjudes  vanemate juurde, sest vanemad on 
talle nii õpetanud. 
Ole alati väga ettevaatlik kui: 
- Võõras täiskasvanu küsib sult teejuhiseid;  
- Keegi hakkab autost sinuga rääkima; 
- Võõras täiskasvanu tahab sulle midagi anda; 
- Võõras täiskasvanu ütleb, et su vanemad on saatnud ta teatama 

nendega juhtunud õnnetusest.  

 

 
 

 
Luukas räägib vanematele, mis juhtus ja isa hakkab võõraga 
pahandama. Seepeale koerakesega mees kaob. 
Pea meeles:  
- Ära mine kunagi võõraga kaasa; 
- Ära ole kunagi mänguväljakul üksi ; 
- Leia turvatsoonid– inimesed ja kohad, kus tead, et oled väljaspool 

hädaohtu ja kuhu sa saad alati minna;  
- Ära kunagi võta võõrastelt kingitusi vastu; 
- Sa võid alati öelda EI.  
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Jäime lifti kinni! 

Rõõmus tuju kaubamajas osteldes võib hetkega kaduda kui avastad, et oled lifti kinni jäänud. Väikesesse 
ruumi vangi jäämine on hirmutav ja võib paanikat tekitada. Seda, et keegi sind ei avasta või õhk saab otsa 
pole siiski vaja karta. Tähtis on rahulikuks jääda ja abi kutsuda.  

Rohelise äärega kaardid näitavad kuidas käituda olukorras kui oled lifti kinni jäänud.  

 

 
Sofia on terve hommiku emaga kaubamajas veetnud ning nad on 
ostnud mõned toredad asjad. Ostudest parimat hoiab Sofia hellalt 
oma embuses - see on armas pehme pruun karuke. 
Nad otsustavad liftiga järgmisele korrusele sõita.  
 

 

 

 
 
Sofia on liftidega harjunud ning ema lubab tal ise juhtpuldil järgmise 
korruse nuppu vajutada. Sofia vajutab number kolme ja lift hakkab 
liikuma. Lifti liikumine tekitab Sofial kõhus alati naljaka tunde.  

 

 

 
 
Äkki lift rappub -  väriseb ja jääb seisma. Mõlemad taipavad kohe, et lift 
on korruste vahele kinni jäänud. Ema lohutab Sofiat ja kinnitab talle, et 
nad saavad abi kutsuda, selleks tuleb liftis vaid avariinuppu vajutada. 
Nupule vajutusele järgneb telefonihelin ning peatselt hakkab keegi 
rääkima. Reeglina on see inimene poe hooldusmeeskonnast või 
infoletist.  

 

 

 
Sofia vajutabki avariinuppu, millele koheselt vastatakse. Sofia räägib 
juhtunust ja saab kinnitust, et abi tuleb kohe.   
Pea meeles:  
- Avariinuppu tohib vajutada ainult avarii korral; 
- Kui keegi ei vasta, vajuta avariinuppu uuesti; 
- Kui ikka ei vastata, helista mobiililt hädaabisse numbril 112;  
- Ole kannatlik, sest abi võib saabuda ka poole tunni pärast;  
- Ära püüa liftist ise väljuda. 

 

 

 
 
Mõne aja pärast kuulevad Sofia ja ema, et keegi toimetab teiselpool 
liftiust. Nad loodavad, et tegemist on lifti hooldustehnikuga, kes neid 
välja päästma tuli. Juba õige pea nad tunnevadki, et lift liigub üles 
järgmisele korrusele. Hooldustehnik avab ukse ja Sofia ja ema 
pääsevad liftist välja. Sofia tänab viisakalt.  
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Kaubanduskeskuses kadunud – kus on emme ja issi?  

Kaubandusekeskuses põnevaid asju vaadates võid ootamatult avastada, et emme ja issi on kadunud. Kuhu 
nad läksid? Just olid siin ja siis kadusid! Nüüd tuleb rahulikuks jääda. 

Lilla äärisega kaardid näitavad, kuidas käituda kui avastad, et oled kadunud. 

 

 
Julia on vanematega kaubanduskeskuses. Äkki märkab ta 
mänguasjapoes põnevaid mänguasju. Ta kutsub vanemaid kaasa ja 
tõttab sedamaid põneva väljapaneku juurde. Vanemad aga 
räägivad omavahel juttu ega kuule Juliat.  
 

 

 

 
 
Oi kui vahvad mänguasjad siin on! Julia jääb vaimustunult seisma ja 
kogu tema tähelepanu on koondub üliarmsale kaelkirjakule 
kassaleti kõrval. Ta ei pane tähelegi, et vanemad ei tulnud temaga 
kaasa.   

 

 

 
 
Järsku märkab Julia, et on poes ilma vanemateta. Alles hommikul 
palus ema, et ta püsiks vanemate silma all ega jookseks üksi kuhugi. 
Julia hakkab kartma, kuid teab mida teha:  
- Ta peab püsima paigal, sest nii on vanematel teda lihtsam leida;  
- Ta peab vaatama ringi ja vanemaid kõva häälega hüüdma või 

paluma, et poemüüja neid valjuhääldi kaudu kutsuks; 
- Ta peab kuulama, kas vanemad teda hüüavad. 

 

 

 
 
Julial hakkavad pisarad voolama, õnneks kuuleb ta peagi sõbralikku 
häält. See on müüja, kes asub Juliat lohutama ning pakub otsimisel 
abi. Ta kinnitab Juliale, et vanemad kindlasti juba otsivad teda, sest 
nad on mures ega jäta teda kuhugi omapäi.   
  

 

 

 
 
Müüja küsib Julia nime ja läheb oma laua juurde. Ta võtab mikrofoni 
ja hetke pärast kuulevad kõlaritest kõik poekülalised: “Palun Julia 
vanematel tulla mänguasjapoe infoletti. Teie tütar ootab teid siin.“ 
Mõne hetke pärast seisavadki Julia vanemad ta ees ja Julia poeb 
suurest õnnest ja kergendusest oma ema embusesse. 
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Tootja: 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
 
www.beleduc.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 

Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
 
E-pood: www.Taibutera.ee 

http://www.beleduc.de/

