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Emme? Mis tunne on saada suureks? Kuidas sina kasvasid? Kas sa olid kunagi sama väike kui mina? Elu jooksul läbime palju 
etappe, saame kogemusi ja areneme edasi. Iga etapp toob endaga kaasa uusi väljakutseid ja mõjutab suureks saamist. Meie 
eriti suur õppepusle „Minu elu“ näitab lastele sobival moel inimese elu kõige tähtsamaid etappe ning julgustab lapsi neid 
uurima ja neist jutustama. Pusle on jagatud kuueks osaks, mis annavad eri eluetappidest kiire ülevaate. Igas sektoris on 
kujutatud kolme stseeni, mida tuleks vaadata õiges järjekorras: ülemine, alumine parempoolne, alumine vasakpoolne. 

Eemaldataval kettal on kujutatud iga eluetapi üht tüüpilist stseeni. See tuleb panna pusle keskele nii, et stseenid asuvad 
õigetes kohtades. Lapsed selgitavad selle õige asendi välja, jälgides suurtes sektorites kujutatud stseene. 

Pusle välisserval on sümbolid, mis aitavad lastel õigete stseenide paigale seadmisel orienteeruda. Igat sümbolit on kasutatud 
ka vastavas stseenis. See treenib laste seostamis- ja järeldamisoskust. 

 

Ühel päeval istuvad väike Anna ja tema ema koos voodiserval ja vaatavad möödunud aegade fotoalbumit. Nad vaatavad alati 
fotosid, kui Annal und ei tule. Annale meeldib vaadata ema lapsepõlvepilte. Vahel aga on tal raske uskuda, et ka emme oli 
kunagi sama pisike ja noor nagu tema ise praegu. 

1. Pusle sektor: vastsündinu, väikelaps, lasteaialaps 
„Kas see oled sina, emme?” küsib Anna. „Jah, see olen mina. Ka mina olin kunagi beebi. Ma olin vanaema beebi. Ma olin 
rahulik laps, täpselt nagu sina. See kaisutekk oli päris pisikesena minu lemmikmänguasi. Seejärel aga meeldis mulle kõige 
rohkem mängida klotsidega. Mulle meeldis neid üksteise otsa laduda ja neist põnevaid asju ehitada. Ja niipea, kui õppisin 
selgeks rattasõidu, olin ma peaaegu terve päeva väljas ja sõitsin läbi kõik mänguväljaku nurgad. Loomulikult oli vanaema alati 
koos minuga ja vaatas, et ma rattaga üksi sõiduteele ei läheks.” „Oi, mina õpin ka varsti rattaga sõitma,” ütleb Anna. 

2. Pusle sektor: koolilaps (haridus) ja puberteet 
„Oo, vaata, siin on pilt isegi minu esimesest koolipäevast! Minu kõrval oleva poisi nimi on Toomas. Ta oli sel ajal minu naaber 
ja parim sõber. Me jalutasime alati koos kooli, aitasime teineteisel kodutöid teha ja mängisime koos mänguväljakul. Siis aga 
kolis ta koos vanematega mujale. See oli kurb. Aga seejärel sain sõbraks Katiga. Ta oli koolis alati väga tubli. Me naersime 
koos väga palju ja jagasime teineteisega saladusi. Ja vahel tekitasime sinu vanaemale ja vanaisale palju peavalu.” „Oi, aga mis 
pilt see on? Mis naljakas müts sul peas on, emme?” „Siin tähistame minu ülikooli lõpetamist. Vaata, kui tahad hiljem tööd 
leida, pead edukalt tegema koolilõpueksamid või saama ülikooli diplomi. Mina tahtsin saada lastearstiks, mistõttu pidin 
õppima mõne aasta kauem. Kui hoolega õpid ja kõik läheb hästi, saad tunnistuse. Kas tead, mis asi on tunnistus? See on selle 
diplomi sarnane, mille said lasteaia spordipäeval.” 

3. Pusle sektor: noor täiskasvanu 

„Pärast õppimist asusin ma kohe tööle lastearstina. Mõne aasta pärast aga avasin päris oma kabineti. Mul on väga hea meel, 
et saan lapsi aidata, kui nad end halvasti tunnevad.” „Jah, emme, sul tuleb see väga hästi välja. Kui ma kukun ja sa paned 
mulle plaastri, ei tee haiget saanud koht mulle enam nii palju valu,” ütleb Anna naerdes. „Ja millal sa issiga tuttavaks said?” 
„Ma tundsin teda juba kooliajast. Ta oli minust natuke vanem, aga mulle ei pakkunud poisid kooli ajal eriti huvi.” „Ma tean, 
mida sa silmas pead. Nad teevad lasteaias alati hullumeelseid asju,” sõnab Anna. Mõlemad naeravad. „Aga ma sain temaga 
lähemalt tuttavaks alles hiljem. Me käisime väga palju koos väljas: tantsimas, restoranis söömas või kinos. Me veetsime oma 
esimese puhkuse koos ühel valgete liivarandade ja loendamatute ilusate palmipuudega saarel, mis asus keset kristallselget 
vett. See oli nii romantiline.” „Kui ilus koht! Ma tahaksin ka sinna minna, emme!” „Jah, kullake, võiksime sinna kindlasti varsti 
koos minna.” 

4. Pusle sektor: täiskasvanuiga 
„Pärast puhkust võtsime endale loomade varjupaigast koera ja panime talle nimeks Milo. Ta oli väga armas, hästi elav ja 
mängulusti täis. Milo oli tõeline pereliige ja käis meiega kõikjal kaasas. Ta oli meiega isegi siis, kui sinu isa mu kätt palus. See 
juhtus maal keset heinamaad. Ma olin nii õnnelik ja samal ajal väga üllatunud. Natuke aega hiljem saime teada, et ootame 
sind ja et meist saavad lapsevanemad. See tähendas meie jaoks täiuslikku õnne. Me ootasime sind nii väga ning läksime 
sellest kohe vanaemale ja vanaisale rääkima. Üheksa kuud hiljem sai aeg täis ja me saime sind lõpuks süles hoida. Sa tegid 
meile üllatuse, otsustades sündida keset ööd, aga me olime ülirõõmsad. Nii jõudis kätte õnnelik aeg, mil saime kõik kolm koos 
üksteist kallistada ja paremini tundma õppida.” 

5. Pusle sektor: hilisem täiskasvanuiga 
„Kui sa suuremaks kasvasid, tegime koos palju asju. Käisime jalutamas ja seiklusparkides. Meil oli nii lõbus. Markus oli juba 
sündinud, aga ta oli alles väike. Sulle meeldis kõige rohkem istuda issi kukil ja sealt ülevalt kõike vaadata. Kas mäletad seda?” 



„Mm, tegelikult mitte. Mäletan vaid, et kui ta minuga koos ettepoole kummardus, tegi see mu kõhule kõdi.” „Oo, vaata, siin 
on uus pilt meie majaehitusest.” „Isegi meie väike kiisu Liisu on pildil,” ütleb Anna. „Emme, millal meie maja valmis saab? Siis 
saan endale päris oma toa ja mänguasjade jaoks palju ruumi.” „Enam ei lähe kaua aega. Issi on iga päev ehitusplatsil ja aitab 
omalt poolt kaasa nii palju, kui suudab... Jah ja ühel päeval on ka sinul oma kallim. Sa tuled meile sageli külla ja võtad ta 
kaasa. Ja hiljem on teil oma perekond, täpselt nagu issil ja minul.” 

6. Pusle sektor: vanaduspõlv 
„Ma juba kujutan ette, kui tore on tulevikus pühapäeviti sinu ja sinu lastega – meie lastelastega – aias kohvi juua ja kooki 
süüa, samamoodi nagu sina praegu vanaema ja vanaisa juures. Kui lõbus on siis meie lapselapsi hoida. Me kavatseme 
nendega mängida, neid kaisutada, koos nalja teha ja vanu pildialbumeid vaadata, just nagu meie praegu. Ja millalgi juhtub, et 
meie teed lähevad lahku. Vanaema ja vanaisa ja emme ja issi ei saa elada igavesti. Kui see hetk kätte jõuab, tahan ma, et 
oleksid õnnelik ja elaksid oma elu nii, nagu sina soovid ja nagu sulle õige tundub. Siis võin oma silmad sulgeda.” „Anna, 
kullake? Kas sa juba magad?” Anna mõmiseb uniselt: „Kui ilus unejutt, emme. Sa oled mulle nii kallis.” „Sina mulle samuti, 
kullake. Kui suureks saad, avastad maailma päris omal moel ja leiad enda jaoks õige tee.” 

Nipid lasteaiaõpetajatele 
Lugude jutustamine (vanus: 4+): soovitame puslet kasutada hommikuringis. Vaata koos lastega selle üksikuid sektoreid. 
Julgusta lapsi kujutatud stseene nimetama ja hiljem nende kohta ka lugusid jutustama. Nii treenid nende vaba 
väljendusoskust ja kujutlusvõimet. Küsi lastelt, mis neile pusle stseene vaadates rõõmu teeb. Püüa ka vastata kõigile laste 
küsimustele, et vaigistada võimalikke esilekerkivaid hirme. 

Inimese areng (vanus: 4+): pusle pakub hea võimaluse arutada inimese arengu üle, alates beebieast kuni vanavanemaks 
saamiseni välja. Mis etapid tuleb suureks kasvades läbida? Mis eluajal ehk beebist vanavanemaks saamiseni muutub? Keegi 
esitab ilmselt ka küsimuse: „Kust me alguse saame?” Selle teema käsitlemiseks igale vanuserühmale sobival viisil on saadaval 
mitmeid filme. 

Surma teema käsitlemine (vanus: 5+): räägi lastega nende vanaema või vanaisa kaotamisest üsna avameelselt. Aja jooksul 
juhtub see nii või naa. Küsi lastelt, kas neil on veel kõik neli vanavanemat alles. Lapsed on seda teemat käsitledes sageli väga 
avameelsed ja täiskasvanulikud ning nad saavad üksteisele olla ka toeks. 

Lapsed saavad üksteisega tuttavaks (vanus: 4+): kui kõik on puslet vaadanud, võid julgustada lapsi rääkima sellest, mis on 
nende peres samamoodi või teisiti. Nii õpivad nad üksteist paremini tundma ja see tugevdab rühma kuulumise tunnet. 

Nipid lastevanematele 
Nii, nagu jäädvustad pilte lapse esimestest elupäevadest, -kuudest ja -aastatest, soovitame jätkata ka hiljem. Sellega annad 
lapsele võimaluse näidata hiljem ka oma lastele pilte tähtsatest eluetappidest, valmistades nad hilisemateks sündmusteks 
varakult ette. Samuti on fotod ilusaks mälestuseks. Nautige vanaema ja vanaisa seltsis veedetud aega ja käsitlege surma 
teemat niipea, kui üks vanavanematest sureb. Vaid nii tulevad lapsed raske kaotusega võimalikult hästi toime. 
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