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Jutustamiskaardid “Kohustused” 
Art. 22860 

Sisaldab:  

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

- mängujuhend  

Vanus: 4+ 

Mängijaid: 1+ 

Mängu teemad: 

• Kodanikujulgus – ära vaata kõrvale! 

• Vastutus – kuidas hoolitseda lemmiklooma eest? 

• Teistega arvestamine – kuidas käituda ühistranspordis? 

• Abivalmidus – kuidas aitan oma perekonda? 

• Hoolitsemine – abistan vanemaid inimesi!  

• Iseseisvus – kuidas ma enda eest hoolitsen? 

  Kõne, eneseväljenduse ja suhtlemisoskuste arendamine  

 Sotsiaalse mõtlemise, vastutustunde, meeskonnatöö ja teadmiste arendamine   

  Rollimäng, kujutlusmäng 

  Igapäevase kehahügieeniga tutvumine 

Ausus, usaldusväärsus, julgus, abivalmidus, vastutustunne, õiglus – neid väärtuseid ei ole kellelegi sündides kaasa 

antud, need arenevad aja jooksul. Antud mäng aitab lastel neid väärtuseid hindama õppida ning erinevates 

olukordades õigesti käituda. Laps õpib eeskuju põhjal, mistõttu mõjutavad nende omadustega seotud oskuste 

arengut eisalgu kõige rohkem vanemad, kuid oma osa on ka sõpradel ja õpetajatel. 

  

 

 

Mängu alustamine 

 Valige teema ja paluge lastel kõigepealt kaardid õigesse järjekorda seada. Järjekorda 

saab kontrollida kaardi tagumisel küljel olevate tähekeste arvu (1-5) järgi. 

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

erinevaid olukordi, pildikaarte ja õiget käitumist.  



2 
 

Kodanikujulgus – ära vaata kõrvale! 

Lapse jaoks on kõige hullem olla kõrvale jäetud, alandatud, häbistatud või lausa füüsiliselt piinatud. Igal lapsel 
on õigus muretule ja rõõmsale lapsepõlvele. Seetõttu tuleb õppida, kuidas nõrgema eest välja astuda. 
Enamuse arvamusele vastu astumine eeldab lapselt südikust, julgust ja empaatiat. 

Punase äärisega kaardid näitavad kuidas kodanikujulgust välja näidata ja mitte kõrvale vaadata.  

 

 

 
 
Lapsed on mänguväljakul. Anna kiigub ja Mia istub pingile kingapaelu 
siduma. Samal ajal kui Tom liumäest alla sõidab ilmub mänguväljakule 
Tõnu, kaasas jalgpall. 
Toomas muutub kurvaks, sest iga kord kui Tõnu ja Anna koos on, 
hakkavad nad Toomast kiusama. Ta soovib, et võiks koos Tõnu ja 
Annaga jalgpalli mängida.  

 

  
 

 
Toomas proovib jalgpallimänguga liituda ja läheb Tõnu juurde. Tõnu ja 
Anna aga Toomasega mängida ei taha ning nad hakkavad teda hoopis 
lükkama. Neil pole mingit õigust seda teha, kuid Toomas ei oska 
midagi teha ja tunneb end abitult. Ta on hirmunud, sest ta vastu 
ollakse nii õelad.  
Mia näeb juhtunut pealt ega suuda oma silmi uskuda. Pea meeles:  
Inimest koheldakse halvasti siis kui teda solvatakse, kiusatakse, 
ignoreeritakse või lükatakse ja lüüakse. 

 

 
Mia ei kahtle kaua ning otsustab sekkuda. Ta näeb, et Toomasel ei ole 
võimalust Tõnu ja Anna vastu astuda ning püüab olukorda lahendada. Ta 
räägib Tõnu ja Annaga ning seisab kiuslike laste vahele. Lapsed ehmuvad 
ning lõpetavad Toomase kiusamise. Toomas, kes rüseluses haiget sai, 
hoiab oma valusast käest kinni.  
 

 

 
 

 
 
Mia püüab Toomast lohutada, kuid poisi silmad täituvad pisaratega. Ta 
tunneb end abituna, alandatuna ja häbistatuna, sest teda naeruvääristati 
ega lubatud teistega liituda. Mia palub Tõnul ja Annal Toomase ees 
vabandada. Lapsed mõistavad nüüd, et on Toomasega halvasti käitunud 
ja neil polnud õigust seda teha.   

 

 
Mia käitus olukorras õigesti, et ei vaadanud kõrvale kui Toomast kiusati. 
See oleks tähendanud Anna ja Tõnu käitumise heakskiitmist.  
Nüüd proovib Mia Toomase enesekindluse taastada ja kutsub kõik 
lapsed ühiselt jalgpalli mängima. Nii näevad teisedki milline 
suurepärane väravakütt Toomas tegelikult on!   
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Vastutus – kuidas hoolitseda lemmiklooma eest? 

Neljajalgne sõber kuulub paljude laste suurimate soovide hulka. Sageli kipuvad väikesed loomasõbrad 
unustama, et koera võtmine tähendab suuri kohustusi aastateks. Lisaks mängimisele on vaja koeri regulaarselt 
toita, õue viia, pesta ja kammida, treenida ja arsti juurde viia.  

Sinise äärisega kaardid näitavad, missugune vastutus ja kohustused kaasnevad koera võtmisega. 

 

 
Cliftonid on pärast pikka kaalumist otsustanud võtta endale koera. Nad 
on korduvalt loomade varjupaigas koeri vaatamas käinud ja endale 
sobivat koerakest otsinud. Loomade varjupaik on koht, kus elavad 
koerad, kellel ei ole kodu. Pika valimise käigus otsustasid Cliftonid 
väikese dalmaatsiakutsika Muki kasuks ja täna viivad nad Muki esimest 
korda koju. 
 

 

 

 
Isabel on nii rõõmus, et saab endale lõpuks koera. Vanemad on talle 
selgitanud, millised reeglid ja kohustused koera võtmisega kaasnevad ja 
mida ta tegema peab. Kuna Isabel on veel väike, siis vanemad aitavad 
teda.  
Mukiga peab 2 korda päevas jalutamas käima. Lisaks peab Isabel talle 2 
korda päevas värsket vett ja sööki panema. Täna sööb Muki purgitoitu ja 
Isabel tühjendab selle söögikaussi. 
 
 

 

 
Kui koerake on söönud ja päevauinaku teinud, lähevad Cliftonid koos 
koeraga pikale jalutuskäigule. Muki on sportlik koer ja vajab iga päev 
vähemalt kaks tundi õues olemist. Talle meeldib ka ratta kõrval rihma 
otsas joosta. Õues olles peab Isabel kaasas kandma eraldi kiekotte, et 
koristada ära Muki väljaheited. Ta ju ei taha et keegi nende sisse astuks.  

 

 

 
Ka kodus on Mukiga väga lõbus, sest temaga saab hoovis mängida. 
Isabeli ja Muki lemmikmäng on köievedu. Samuti meeldib koerakesele 
palle püüda, trikke õppida ja peidetud asju otsida. 
Isabel teab ka, et vahepeal tuleb Mukill lasta puhata, sest ka kõige 
sõbralikum koer võib väsides enda kaitseks hammustada. Seetõttu on 
Isabel koeraga ettevaatlik. 
  

 

 

 
Koerad armastavad puhtust. Suures mänguhoos ja niiske ilmaga kipub 
Muki kasukas määrduma ja siis tuleb Isabelil ta vannis puhtaks pesta. 
Samuti tuleb pikakarvalisi koeri igapäevaselt harjata või kammida. 
Mukile meeldib kammimine väga, eriti kõrvade tagant. 
Koerte hammaste puhastamiseks on neile vaja anda erilist koeratoitu. 
Lisaks tuleb koeraga käia 2 korda aastas arsti juures, kus kontrollitakse 
tema tervist, tehakse ussitõrjet ja vaktsineeritakse. 
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Teistega arvestamine – kuidas käituda ühistranspordis? 

Kui sa märkad teiste inimeste vajadusi, käitud viisakalt ja arvestad nende soovidega, oled sa teistega arvestav. 
Selle oskuse omandamiseks pead sa oskama asetada ennast teise inimese olukorda. 

Kollase äärisega kaardid näitavad kuidas olla ühistranspordis teistega arvestav.  

 

 
 
Erik on elevil, sest täna läheb ta emaga loomaaeda. Nad ei pea 
peatuses kaua ootama, sest buss tuleb peagi. Täna on lisaks neile 
bussi peale minemas veel üks naisterahvas. 
  

 

 
 

 
 
Eriku emal õnnestub rahvast täis bussis leida kaks istumiskohta. Ta 
võtab istet ja jälgib kuidas Erik laseb masinal bussipiletitele templid 
lüüa.  
Noor naisterahvas, kes nendega koos bussi ootas, tuleb samuti bussi 
peale ja hakkab endale istekohta otsima.  

 

Buss hakkab kõikudes ja raputades liikuma. Samal ajal kui Eriku ema 
hakkab Erikule bussiaknast midagi näitama, märkab Erik, et noor 
naisterahvas bussipeatusest seisab nende kõrval ega ole endale istet 
leidnud. Ta ei tundu kuigi õnnelik. 
Nüüd märkab Erik, et naisel on suur ümar kõht ning talle saab selgeks, 
et noor naisterahvas ootab beebit. Kindlasti on tal sellises olukorras 
väga raske püsti seista.  
 

 

Erik on ema käest õppinud, kuidas tuleb käituda ja hüppab kohe püsti. 
Ta pakub oma istet beebit ootavale naisterahvale, sest bussi äkitsel 
peatumisel võib beebit ootav tädi pahasti haiget saada. Erik tahab 
kindel olla, et sellist õnnetust ei juhtuks. Ta pakub välja, et istub ise 
ema sülle.  
Naisterahvas on Eriku pakkumise üle väga rõõmus. Ta tänab  Erikut ja 
ta ema ning istub kergendatult vabale toolile.  
 

 

 

 
 
Beebiootel naisterahvas selgitab, et suure kõhuga on liikumine ja 
toimetamine on tema jaoks keeruliseks muutunud ja ta on Eriku 
pakkumise üle väga rõõmus. 
Erik teab, et ta saab beebiootel naisi, vanemaid ning liikumispuudega 
inimesi aidata kui nendele bussis oma istekoha loovutab. Ema on Eriku 
käitumise üle väga uhke. 
 

 

 



5 
 

Abivalmidus – kuidas aitan oma perekonda? 

Majapidamistööde tegemine kuulub iga pere igapäevaelu juurde. Ka lasteaialapsed saavad kaasa aidata kui neile 
jõukohaseid ülesandeid jagada. Kodutöödes aitamine kasvatab nende vastutustunnet, abivalmidust ja 
enesekindlust ning annab hulgaliselt aitamisrõõmu.  

Oranži äärisega kaardid näitavad kuidas ja millega saavad lasteaialapsed kodutöödes abiks olla.  

 
 

 
Feliksi ema on murelik, sest tal on vaja palju kodutöid teha. 
Lõunased nõud on kraanikausis pesemata, prügiämber on välja 
viimata, Feliksi väikese õe mänguasjad on igal pool laiali ning suur 
pesukuhi ootab triikimist. Tagatipuks on Feliksi väikesel õel paha 
tuju ning ta nutab kõva häälega.  

 
 

 
Feliksi märkab ema muret ja tahab aidata. Kuna ema saab pesu 
triikida vaid siis kui keegi Feliksi beebiõe järgi valvab, otsustab Feliks 
klotsid välja võtta ning õega mängima hakata.  

 

 
Seejärel sätib Feliks oma väikese õe hoolikalt mängukaare alla ja 
tüdrukuke hakkabki rõõmsalt kaarel rippuvaid mänguasjadega 
mängima. Samal ajal koristab Feliks kokku kõik põrandal vedelevad 
mänguasjad.  
Feliksi ema on poja üle väga uhke, sest temast on palju abi ning emal 
saab pesu kohe triigitud. 
 

 

 
 

 
Mängukaar ei ole beebit  veel ära tüütanud ja Feliks otsustab kärmelt ka 
prügikasti tühjendada. Ta võtab prügi täis koti välja, seob kinni ja asetab 
selle asemele uue. Pungil prügikoti viib ta õue suurde prügikasti. Ema 
puhastab samal ajal laua ja elamine hakkab tasapisikorda saama.  
Lasteaialapsed saavad vanematele abiks olla ka teiste lihtsamate 
kohustuste täimisel, näiteks lillede kastmisel, laua katmisel ja nõude 
kuivatamisel. 

 

Seda Feliks nüüd teha otsustabki. Ta võtab kuiva ja puhta rätiku ning 
hakkab nõusid kuivatama. Beebiõde leiab, et tegemist on toreda 
mänguga ning sätib end emme ja Feliksi tegevust jälgima. 
Ei võta kaua aega kui ka köök on säravpuhas. Ema ei oleks 
koristamisega üksi nii kiiresti hakkama saanud. Ta tänab Feliksit  suure 
abi eest. Tubli töö, Feliks! 
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Hoolitsemine – abistan vanemaid inimesi!  

Vananedes vajavad inimesed sageli ka lihtsamate toimetuste juures abi. Tavaliselt on neile toeks  perekond, 
sõbrad-tuttavad või naabrid. Kui neid ei juhtu kohal olema, saavad ka lapsed palju abiks olla. Selline 
hoolitsev käitumine arendab neis vastutustunnet, enesekindlust ja soovi abistada.  

Rohelise äärisega kaardid näitavad kuidas lapsed saavad vanemaid inimesi aidata.  

 

 
Toomas käis koos emaga süüa ostmas. Nad on kauba autosse laadinud  ja 
lükkavad nüüd ostukäru oma koha peale tagasi. 
Äkki märkab Toomas poest väljumas vanemat naisterahvast kahe raske 
kotiga. Vanamemm ei saa hästi käia ja peab karku kasutama. Toomas näeb, 
et tal oleks abi vaja ja saab selleks ema käest loa. 
 

 

 
 

 

 
 
Toomas teab, et vanematel inimestel on keeruline tänavat ületada: nad ei 
oska autode kiirust ja kaugust alati õigesti hinnata. Pealegi kardavad nad 
kukkuda, eriti veel raskete kottidega.  
Kuna aidata tohib ainult siis kui inimene seda ise soovib, pakub Toomas 
kõigepealt vanamemmele oma abi. Vanamemmel on selle üle väga hea meel 
ja ta võtab abi heameelega vastu.   
 
 
 
 
Ta palub end üle tee aidata. Toomas võtab enda kätte kotid, mis polegi 
rasked ning ulatab memmele abikäe. Peagi on nad jõudnud turvaliselt 
teisele poole sõiduteed. Toomase ema hoiab neil eemal silma peal. 
Toomas uurib, kas saab memmekest veel aidata ning saadab ta rõõmuga 
tema majani, mis asub siinsamas nurga taga.   
Jäta meelde: ära kunagi mine võõra inimese juurde tuppa. Head aega 
tuleb soovida hiljemalt maja ukse ees. 

  

 

 
 
Vanamemm on väsinud ja istub maja ette pingile. Hoolimata abist on reis 
poodi ja tagasi teda ära väsitanud. Ta tänab Toomast südamest ja nad 
jätavad hüvasti. 

 

Toomas on väga rahul, et vanamemme aidata sai. Ta on õppinud, et nii 
vanadel kui pimedatel inimestel on keeruline liikluses ohutult käituda. Ka 
järjekorras olles laseb Toomas kõndimisega hädas olevad inimesed endast 
mööda ning loovutab neile oma istekoha ka rongis ja bussis. 
Ema kiidab Toomast, et ta vanamemme mure märkas, abi pakkus ning aitas. 
Ta on poja käitumise üle uhke ja ostab talle jäätise.  
Toomas on lastele hea eeskuju, sest lapsed peavad õppima nägema, millal 
vanemad inimesed abi vajavad ja neid ka aitama. 
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Iseseisvus – kuidas ma enda eest hoolitsen? 

Hügieen ehk enese tervise eest hoolitsemine on oluline osa lapse arengust. Igal lapsel tuleb õppida iseseisvalt 
oma keha eest hoolt kandma. See saavutatakse igapäevase harjutamise ja distsipliiniga.  

Lilla äärisega kaardid näitavad, kuidas enda hügieeni eest hommikuti hoolitseda.  

 

 
Laura ärkab hommikul kell 7 ja läheb kohe vannituppa. Ta juuksed on 
sassis ja ta tunneb end veel pisut uniselt. Laura oskab end täiesti ise 
lasteaeda minekuks valmis sättida. 
Laura alustab hambapesuga, mis kestab 2 minutit. Tal on aja võtmiseks 
vannituppa isegi kell kaasa võetud. Kõigepealt harjab ta hammaste 
lõikepinnad, siis välisküljed ja lõpuks siseküljed.   
 

 

 
 

 
 
7:05 peseb Laura veel käed ja näo. Dušši all käib tüdruk õhtuti, sest siis 
on tal rohkem aega. 
Pärast kuivatamist on jälle 5 minutit möödas. Aeg lendab hommikul 
väga kiiresti. Selleks, et Laura vannitoas liiga pikalt aega ei veedaks, on 
tal alati hommikuti kell kaasas.  
  

 

 
 
Pool hommikusest sättimisajast on juba möödas ja 7:10 hakkab Laura 
riietuma. Kuna Laurale meeldib pikalt riideid valida, on ta aja 
kokkuhoidmiseks juba eelmisel õhtul riided vannituppa valmis pannud. 
Kõigepealt paneb ta selga aluspesu, siis püksid ja särgi ning kõige lõpuks 
sokid.   

 

 
 

 

 
 
7:15 hakkab Laura juukseid kammima. Pikkade juuste tõttu kulub tal 
kammimiseks ja soengu sättimiseks pisut rohkem aega kui lühikeste 
juustega lastel. Ta kammib hoolikalt läbi kõik juuksesalgud ka selja taga. 
Samal ajal püüab ta välja mõelda, millist soengut täna kanda: 
hobusesaba, punupatsi või peavõru? Laura ei suuda otsustada ja jätab 
juuksed lahti.  
 
 
 
 
 
20 minutiga on Laura end lasteaeda minekuks valmis seadnud. Ta 
heidab veel viimase kiire pilgu peeglisse veendumaks et kõik on korras. 
Nüüd võib päev alata! 
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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/

