
Muinasjutud elavaks. 

Mudilase probleeme lahendab muinasjutt, suure lapse omi vaid psühhiaater, küll aga võib
muinasjutt viimselgi juhul olla tervenemist soodustavaks vahendiks.  
                                                                                                                         Toivo Niiberg

Tõsi on, et  iga laps naudib muinasjutu kuulamist.   Need on lood, mis  sisaldavad sügavat
tarkust,  millesse  sisse  elades  õpib  laps  muu  hulgas  kaastunnet  ja  mõistmist,  seda  kuidas
headus ja kurjus peavad oma alatist võitlust ning kuidas viimaks saabub õnnelik lõpp.
Nii  muinasjutt  kui  selle  lavastamine  arendab  lapse  sõnavara,  kujundab  lapse
väärtushinnanguid,  arendab fantaasiat,  mälu ja mõtlemist,  pakub erinevaid eeskujusid ning
käitumismudeleid. Muinasjutt viib meid mängulisse ruumi, mis lubab kujuteldava ja reaalse
maailma omavahel kokku sobitada.
Muinasjutu emotsionaalne ja kasvatuslik kasutegur on seda suurem, mida rohkem laps saab
võimalusi fantaseerimiseks ja loovaks eneseväljenduseks. Ühe põneva muinasjutu esitus võib
olla ka täiesti spontaanne, mida kogesin kui MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja Vigride
rühmas  oli  teemaks  vikerkaar.  Jutustasin  lastele  loo  ja  palusin  seda  etendada.  Lapsed
kasutasid  vaba  loominguna  kõige  käepärasemaid  dekoratsioone.  Avastasin  oma  rühmas
imelised  talendid.  Lapsed  olid  muinasjutu  elavaks  mängimisest  väga  innustunud,  saades
ühtlasi üksteiselt huvitavaid mõtteid ja ideid.
Nüüd oli vaja sammuke edasi liikuda. Otsustasime koos lastega muinasjutu „Tare – tareke”
elavaks mängida, mis kannab endas headuse ja sõpruse väärtust ja lapsed arvasid, et ka nemad
vajavad nende väärtuste arendamist.
Kuna  lavastusmäng  annab  fantaasiale  vaba  voli,  otsustasime  koos  lastevanematega
munakarpidest ka vastavad loomad lauamängu jaoks meisterdada.

Üheskoos loomas muinasjuttu elavaks.

Siis said lapsed omavärvitud loomakestega Tare-tareke etendust mitu ja mitu korda läbi
mängida. Just nii palju kui soovi  ja tahtmist oli.

           



          
Peale eneseväljenduse, erinevate eeskujude ja  väärtushinnangute kujunemisele oli üks 
eesmärkidest ka luua sõprussidemeid piirkonna teise lasteaia lastega. Selleks oli vaja kuulutus
kirjutada, et ka teised lasteaia lapsed teaksid, millal neile külla tullakse.

       Kuidas posterit  nüüd  kujundada …                                         ja õnnestuski.

 

Nii saabuski lõpuks see põnev hetk, kus saime oma etendusega rõõmu valmistada Kelvingi
lasteaia  lastele  ning  rõõm oli  kahepoolne.  Meie  lavastatud  muinasjutt  võeti  suurepäraselt
vastu. 

Headus ja sõprus võidab ära kurja jõu ja kavaluse.

Lasteaedades, kus lavastamine on saanud traditsiooniks ja kus seda tehakse mitu korda aastas,
on lastel esinemisjulgus tükk maad suurem kui teistel lastel, kindlasti ka tänu neile, kes neid 
vaatavad. See on meie kindel  kogemus. 
Peale  lugemise,  jutustamise,  lavastamise,  arutamise,  saab  lisaks  laste  joonistustest  ka
ainuomase muinasjuturaamatu koostada.

Siin meie muinasjuturaamatu leheküljed.



Just lasteaed on see koht, kus on võimalus muinasjutte maast madalast edasi anda erineval ja 
targal moel.

                                                                                                                           Karin Raja
                                                                                                                           Leppneeme maja

                                                                                                                         õpetaja

  

 


