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ÕPI KIUSAMIST ENNETAMA 
 

Ref. 20840 
 
 
 

KOMPLEKT: 
 

Mäng koosneb 20 suurest, ruudukujulisest kaardist, mis on valmistatud paksust, tugevast 
ja kõrgkvaliteetsest papist. Kaartide mõõdud: 11,5 x 11,5 cm. 

 

KAARTIDE KIRJELDUS: 
 

- 20 suurte fotodega kaarti tegevusteks, mis on abiks kiusamise ja koolivägivalla 
ennetamisel. Kaardid on grupeeritud viieks erinevaks järjestuseks, millest 
igaühes on neli sammu. Igal järjestusel on erinevat värvi raam, et oleks lihtsam 
ära tunda ja grupeerida sama järjestuse kaarte. 

 

 
 

SOOVITATAV VANUS JA JUHENDID: 
 

Lastele vanuses 4 kuni 8 aastat, kuigi materjalide iseloom tähendab, et kaardid on 
vägagi sobilikud ka vanematele lastele ja isegi teismelistele, kui kohandate tegevusi ja 
põhjalikkust, millega uurite kaartidel näidatud kiusamisolukordi, vastavale 
vanusegrupile. 

 

Mängu eesmärgiks on suurendada laste teadlikkust ja õpetada neile, kuidas ennetada 
koolis kiusamisolukordi. Samuti on sihiks anda lastele kindlaid strateegiaid aitamaks neil 
kiusamisega tegeleda. Mäng on planeeritud tööriistana aitamaks õpetajatel töötada sõbragrupi 
kiusamise ideega juba kaua enne seda, kui sellised olukorrad tegelikult tekivad. 

 

 
 

ÕPPEEESMÄRGID: 
 

o Ennetada võimalikke koolikiusamise juhtumeid. 
o Määratleda algsed märgid, et ennetada koolikiusu olukordade 

edenemist:väljaarvamine, valesüüdistused, agressioon,  pilkamine ja halvustamine. 
o Arendada empaatiatunnet ja austust teiste suhtes. 
o Julgustada koolikaaslaste vahelist suhtlemist ja dialoogi harmoonilise 

kooseksisteerimise alusena 
o Arendada  sotsiaalset intelligentsust, et tunda ära tõrjutuse ja kiusamise olukordi 
o Ennetada sallimatuse, tõrjutuse ja diskrimineerimise probleeme. 
o Mõista vajadust kuuluda sõprusgruppi, olla aktsepteeritud, austatud ja 

tunnustatud oma koolikaaslaste poolt. 
o Tõsta laste teadlikkust, et soodustada nende osalemist kiusamisolukordade 

ennetamises ning võimaldada neil saada tõelisteks muutuse algatajateks. 
o Edendada teiste hulgas konfliktilahenduse ja meeskonnaloomise oskuste 

arendamist. 
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MÄNGUMEETOD: 
 

 
1. Grupeerige kõik kaardid sama järjestuse alusel. Neid on lihtne ära tunda, kuna 

igal järjestusel on erinevat värvi raam. 
2. Asetage kaardid järjekorda vastavalt fotodel kujutatud tegevustele. 

Saate järjekorra õigsust kontrollida kasutades enesekontrolli süsteemi kaartide 
tagakülgedell. 

3. Analüüsige iga järjestust: loodud olukorda ja konteksti, milles see aset leidis, 
peategelasi, neist igaühe käitumist, esile kerkinud tundeid, probleemi 
lahendamise viise ning olukorra positiivseid tagajärgi. 

 
 

GRUPITEGEVUSED: 
 

 
1. Me oleme meeskond. 

 
o Vanus: 4+ aastat. 
o Mängu eesmärk: kõik osalejad oskaksid panna 20 kaarti järjekorda ning 

mõistaksid nende viie järjestuse tavapärast tähendust. 
o Enne alustamist: 

- Selgitage lastele, et mängu eesmärgiks on mõista, mis igas järjestuses 
juhtub ning mõelda, mis neil kõigil ühist on. 

- Jaotage klassiruum viieks piirkonnaks ning määrake igaühele neist üks 
järjestuse värvidest (helesinine, punane, roheline, tumesinine ja kollane). 

o Mängu käik: 
1. Asetage kõik kaardid pilt allapoole. Iga osaleja peaks valima kaardi ja panema 

selle piirkonda klassis, mis vastab kaardi raami värvile. Kaardi värv on tema 
meeskonna värviks.  
- Rohkem kui 20 õpilase puhul võite määrata ühe kaardi kahe lapse kohta, ning 
paluda neil minna vastavat värvi klassi piirkonda. 
- Vähem kui 20 osaleja puhul korrake kaartide võtmise protsessi, kuni neist 
kõik on jaotatud. Esimese kaardi raami värv määrab, millisesse meeskonda 
nad kuuluvad. 

2. Kui grupid on loodud, siis igaühest üks vabatahtlik – uurija – peaks teiste 
meeskondade uurijatega vahetama kaarte nii kaua, kuni neil on lõpuks kõik 
sama järjestuse kaardid olemas. 

3. Meeskonna liikmed peaksid püüdma panna kaardid õigesse järjekorda 
(vastavalt sellele, kuidas nad arvavad, et tegevused piltidel aset leiavad). 

4. Kui nad on kaardid järjekorda pannud, peaks kogu meeskond valjusti 
hüüdma oma värvi, et teised grupid teaksid, et nad on järjestuse kokku 
saanud. 

5. Õpetaja peaks paluma igal meeskonnal selgitada oma järjestust teistele 
lastele kirjeldades, mis toimub kaartidel piltide peal, kuidas kiusamise 
ohvrid end tunnevad ning kuidas olukorda lahendada. 

6. Iga grupp peaks tahvlile kirjutama kokkuvõtte. Nendest igaühe tähtsust 
saab seejärel kaaluda ja arutada. 

7. Kõigi meeskondade kokkuvõtteid peaks arvestama Hea Meeskonnakäitumise 
Mandaadi koostamisel. 
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Märkused: 
o Grupid peavad mõistma, et kuigi laste värvi järgi meeskondadesse 

jaotamine toob mängu teatud kiiruse ja võistluslikkuse faktori, on kõigi 
eesmärk täpselt sama. 

o Viie meeskonna järelduste kokkuvõtmine aitab lastel mõista ühise eesmärgi 
saavutamiseks vajalikku osalust. 

 
 
 
2. Räägime… koolikiusamisest 

 
o Vanus: 4+ aastat 
o Mängu eesmärk: teha vahet õigel viisil inimestega käitumiseks ning kuritahtlikul käitumisel. 
o Enne alustamist: 

- Jätke alles eelmises tegevuses moodustunud meeskonnad või looge 
uued, andes igale grupile täielik järjestuse. 

o Mängu käik: 
1. Õpetaja küsib igalt grupilt, kas neil on kaarte, mis näitavad, et kõik 

koolikaaslased on õnnelikud ja kaasahaaratud ning palub neil tuua 
need kaardid ette. Nähtavale kohale paigutatud kaartide pilte saab 
kasutada kõikihaarava arutelu alustamiseks hea käitumise kohta, mida 
need kaardid esitavad, asjade kohta, mida nad saavad koos teha, ning 
kuidas nad end tunnevad, kui kõigil on hea olla. 

2. Järgmiseks võib õpetaja küsida, millised kaardid kujutavad pahatahtliku 
käitumist, kus laps või lapsed on tõrjutud, õnnetud või välja jäetud. 
(Käitumise pahatahtlike vormide eristamine ja nendele tähelepanu juhtimine kui 
viisidele, mis on inimsuhetes vastuvõetamatud, on eelsamm ennetamaks, et 
inimesed ei harjuks vägivallaga ning hävitamaks eitamist ja ükskõiksust 
kiusamistegevuste suhtes.) 

3. Tegevuse eraldamine inimesest aitab lastel mõista õigust teha vigu ja 
uuesti puhtalt lehelt alustada. Neile tuleks selgitada, et ainus 
vastuvõetamatu ja karistatav asi on tegu ise, ning et inimene võib 
muutuda ja valida teistsuguse käitumisviisi. 

4. Alati küsige kaartidele viidates, kas seal on keegi, kes saaks teha midagi 
selliste tõrjumise, sotsiaalse keskkonna manipuleerimise, valesüüdistuse, 
norimise, agressiooni või isolatsiooni olukordade ennetamiseks? Pärast 
küsimist peaks õpetaja paluma kaarte, mis näitavad kedagi aitamas 
lahendada pahatahtlikku olukorda. 

5. Õpetaja võib küsida, kuidas need erinevad inimesed saaksid aidata 
neutraliseerida pahatahtlikku olukorda, mis kaartidelt paistab. 
Järgmiseks võib ta paluda lastel luua kaardid, mis kujutavad erinevaid 
viise, kuidas erinevad inimesed lõpetavad koolikiusamise. 
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3. Neli küsimust koolikiusuga tegelemiseks: Kus,  Kes, Kuidas ja Miks? 

 
o Vanus:7+ aastat 

o Mängu eesmärk: määratleda koolikiusmisolukordade tavalised nimetajad. 
o Enne alustamist: 

- Moodustage seinale nelja veerandiga paneel. Iga veerandi pealkirjaks saab üks 
küsisõnadest: Kus, Kes, Kuidas ja Miks. Mängu lõpus rühmitavad õpilased 
oma kaardid paneeli nelja vastavasse veerandisse. 

 
o Mängu käik: 

1. Õpetaja alustab igale osalejale numbri 1-4 määramisega. 
2. Klass jagatakse seejärel neljaks: numbrid 1, 2, 3 j a 4. Iga osaleja suundub 

temale määratud numbri alusel vastavasse alasse. 
3. Kõik kaardid segatakse ja pannakse pilt üleval klassiruumi keskele. 
4. Õpetaja palub kordamööda igal grupil minna kaartide juurde. Seejärel küsib 

õpetaja küsimuse (*vaadake alt lõiku “küsimused meeskondadele”) ning 
meeskond peab valima kaardi, mis nende arvates vastab esitatud 
küsimusele. Kõigilt meeskondadelt küsitakse küsimusi kordamööda. 
Küsimine jätkub, kuni kõik kaardid on valitud ja igal meeskonnal on viis 
kaarti. 

5. Kui pärast seda, kui kõik kaardid on üles võetud, arvab üks meeskondadest, 
et nad peaksid ühe kaardi vahetama sellise vastu, mida neil pole, võivad 
nad meeskondade vahel kaarte vahetada. 

6. Kui meeskonnal on kõik kaardid, mis on nende arvates õiged, võivad nad 
valmistada ette vastused küsimusele, mis on neile suunatud. Selleks 
leiavad nad kõigi kaartide sealt ühised jooned. Esindaja igast meeskonnast 
selgitab nende vastuseid valjusti teistele võistkondadele. Meeskonna 
teine liige kinnitab kaardid seinale paneeli vastavasse veerandisse. 

7. Õpetaja võib ka küsida, kas tema arvates on sobiv, et lapsed kirjutavad 
oma vastused lühilausega seinale kinnitatud kaartidele nende määratud 
veerandites. 

8. Kui kõik meeskonnad on oma vastused andnud, võib õpetaja teha 
kokkuvõtte, küsides: Mida saame MEIE teha seistes silmitsi kuritahtliku 
olukorraga, mis võib muutuda koolikiusamiseks? Näiteks – esitada kaebuse 
sotsiaalvõrgustiku konto (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) kohta, 
kust keegi laeb üles solvavaid või alandavaid sõnumeid: kui 
sotsiaalvõrgustik saab piisavalt kaebusi selle konto kohta, see sulgetakse. 
Õpetaja võib õpilastele pakkuda välja ka koolikiusu vastase manifesti või 
silmahaarava postri loomise võimaluse, mida saab nelja meeskonna vahel 
ringi panna käima ning seejärel klassis üles riputada. 

 
o Küsimused meeskondadele: 

- Meeskond 1 peaks vastama küsimusele: Kus sa võid näha kuritahtlikku 
käitumist, mis kordumisel ja aja jooksul võib muutuda koolikiusamiseks? 

- Meeskond 2 peaks vastama küsimusele: Kes võiks aidata lõpetada koolikiusu? 
- Meeskond 3 peaks vastama küsimusele: Kuidas same me aidata lõpetada 

väärat käitumist ning juba alguses juurida välja koolikiusamist? 
- Meeskond 4 peaks vastama küsimusele: Miks on meil vaja koolikiusu 

ennetada? (sallivusel ning austusel ja viisakusel põhineva kultuuri 
kasulikkuse kohta õppimine). 

 
 
 


