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Meie jätkusuutlik planeet 

Ref. 20823 

    

SISU 

Mäng sisaldab 34 kaarti, mis on valmistatud paksust, väga kulumiskindlast ja 
kvaliteetsest papist. Kaartidel on ehtsad pildid, mis näitavad jätkusuutlikumaid 
alternatiive meie koduplaneedi kaitsmiseks. 

Kaardi mõõdud: 9 x 9 cm. 

Kasutatav papp on keskkonnasõbralik ja pärit jätkusuutlikest metsadest. See sisaldab 
suures osas taaskasutatud materjali ja on ise 100% taaskasutatav. 

 

KAARTIDE KIRJELDUS 

Kõik kaardid on seotud paarikaupa. Igas paaris on alati oranž kaart, mis näitab vähem 
jätkusuutlikku varianti ja roheline kaart, mis näitab jätkusuutlikumat alternatiivi. 
Kaartide omavahelist seost tuleb selgitada ja see kehtib tingimusel, et väide on 
korralikult põhjendatud. 

Kaartide tagaküljel on number, mis viitab võimalikule seosele teise kaardiga. Kui 
seostamisel ei klapi tagaküljel olevad numbrid, kuid mängija suudab esitada 
argumendi, miks rohelise kaardi variant on jätkusuutlikum kui oranži kaardi variant, 
on seos samamoodi kehtiv. 

Kaartide tagakülgedel on kaks illustratsiooni: oranžidel kaartidel kurb planeet (vähem 
jätkusuutlik variant) ja rohelistel kaartidel õnnelik planeet (säästlikum alternatiiv). 

Kaartide seostamine põhineb järgmistel põhimõtetel: 

1. Ühekordsed plastpakendid – korduvkasutatavad ühekordsed pakendid 
2. Mootorratas (suurem süsiniku jalajälg) – jalgratas (süsiniku jalajälg puudub) 
3. Vann (suurem veekulu) – dušš (väiksem veetarbimine) 
4. Isiklik transport (suurem süsiniku jalajälg) – Ühistransport (väiksem süsiniku  

jalajälg) 
5. Rannikuarendused (suurem keskkonnamõju) – Rannikualade säilitamine 

(väiksem keskkonnamõju) 
6. Naftast saadud kilekott – Paberkott jätkusuutlikest metsadest 
7. Basseinide ehitamine (suurem veekulu) – Looduslikud veekogud nagu jõed, 

järved, meri jne (veekulu null) 
8. Metsade hävimine tulekahjude tõttu – puude istutamine 
9. Plastikust käepidemega hambahari – hambahari, mille käepide on valmistatud      

keskkonnasõbralikumatest materjalidest, näiteks jätkusuutlikest metsadest  
pärinevast puidust 

10. Segaprügi (taaskasutamiseks sorteerimata) – sorteeritud prügi 
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11. Fossiilkütustel töötavad sõidukid (suurem süsiniku jalajälg) – elektriga laetavad 
ja elektrienergiaga töötavad sõidukid (väiksem süsiniku jalajälg) 

12. Pakendatud toit (rohkem jäätmeid) – pakendamata toit (vähem jäätmeid 
13. Hügieenitooted ühekordsetes plastpakendites – karpidesse pakendamata või 

korduvkasutatavates pakendis hügieenitooted 
14. Ühekordselt kasutatav paber – taaskasutatav paber 
15. Alumiiniumpakendid – säästvatest metsadest hangitud paberpakendid 
16. Lennukiga reisimine (suurem süsiniku jalajälg) – rongiga reisimine (väiksem 

süsiniku jalajälg) 
17. Kastmine voolikuga (suurem veekulu) – Tilkniisutus (väiksem veekulu) 

SOOVITATUD VANUSEGRUPP  

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat.  

See seostamismäng julgustab lapsi oma igapäevaelus väikseid muudatusi tegema ja 
aitab tõsta nende teadlikkust vajadusest panustada oma tegudega jätkusuutlikuma 
maailma loomisesse. 

Oma ülesehitust arvestades on see suurepärane mäng nii täiskasvanutele kui ka 
lastele. 

Harida tähendab aidata iseennast ja seega ka kogu maailma paremaks muuta! 

HARIDUSLIKUD EESMÄRGID 
 

o Õppida säästvamaid võimalusi, mis aitavad pikendada planeedi eluiga. 
o Arendada keskkonnaalast vastutustunnet ja edendada säästvamaid 

igapäevaharjumusi. 
o Õppida, kuidas on võimalik väikeste tegudega kaitsta keskkonda ja säilitada ning 

mõista oma individuaalset vastutust globaalse eesmärgi saavutamisel. 
o Õppida ümbritsevast elukeskkonnast lugu pidama.  
o Arendada vaatlusoskust ja loogiliste põhjuste leidmist. 
o Laiendada kaartidel kujutatud piltidega seotud sõnavara. 

MÄNGUSÜSTEEM 

1. Jagage kaardid kahte rühma: oranž äärega ja roheline äärega. 
2. Seejärel asetage oranži äärega kaardid mitmesse ritta. 
3. Nüüd peavad mängijad jätkusuutlikkuse argumentide alusel seostama 

rohelise äärega kaardid oranži äärega kaartidega. 
4. Kontrollige vastuseid kaartide* tagakülje enesekontrolli süsteemiga. 

* Kui seoste tegemisel ei klapi tagaküljel olevad numbrid, kuid mängija suudab esitada 
argumendi, miks rohelise kaardi variant on oranži kaardi variandist jätkusuutlikum, on 
seos samamoodi kehtiv. 


