
KESKKONNAVÄÄRTUSTE MÄNG (ALLIKAS: S. KALLIOMAA /V. KALLIOMAA,  YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

MENETELMÄOPAS, 1997)  

Idee toetub populaarsele madude ja redelite mängule. Head teod keskkonnas võimaldavad 

liikuda üles ja edasi, halvad teod alla ja tagasi. Originaaltabelis on valik eetilisi ja ebaeetilisi 

teguviise. Mõned laused võivad mõjuda liiga rabavalt - „Tapan kepiga siili“ , „Tulistan 

õhupüssiga kaitsealuseid linde“ ei ole sama leebed kui „Viskan kommipaberi maha“. Osalejad 

võivad tabeli täita ka enda välja mõeldud tegude või väärtustega.  

Eestindatud tabel:  

Tapan kepiga siili Sorteerin toidujäätmed kompostiks  

Tulistan õhupüssiga kaitsealust lindu Viskan alumiiniumpurgi tavalisse prügikasti 

Viskan kommipaberi tänavale Viin patarei ohtlike jäätmete kogumispunkti 

Ehitan linnu pesakasti Poetan ajalehepaberi kogumiskasti 

Ostan poest ökotooteid Murran puutaime rahvuspargis 

Joonistan muuseumi seinale grafiti Kasutan korraga vaid ühe paberkäteräti 

Ostan keskkonda kahjustava toote Viin klaaspudeli kogumiskasti 

Viskan paberikonteinerisse plastikut Osatan maailme looduse fondi märgiga tooteid 

Korjan kaitsealusei taimi müügiks Käin looduses sellest lugu pidades 

Valan bensiini maha Ei kiusa loomi 

Kõigil juhtudel tuleb arutleda, mnillistes olukordades ja millised inimesed teeva 

keskkonnakahjulikke tegusid (S. Kalliomaa /V. Kalliomaa 1997) 

 

 

 

 

 



Väikese Jalajälje Kunstitunni jaoks täitsin tabeli suurt ja väikest jalajälge iseloomustavate 

repliikidega:  

 Jätan kraanivee 

nädalavahetuseks jooksma 

 Viskan ära terve lehe värvilist paberit 

 Sulatan vanad guaššid üles   Kasutan täitepliiatsit 

 Teen kilekottidest skulptuuri  Otsin koolihoovist looduslikku materjali 

 Joonistan lastesõbralikuma 

kooliõue plaani 

 Korraldan papjeemašee õpitoa 

 Raiskan tunniga ära kogu 

paberkäterätivaru 

 Kleebin nätsu lauaserva alla 

 Teibin klassikaaslase tooli külge  Korrastan riiulid 

 Valmistan kunstitarvetele 

taaskasutusmaterjalist pakendeid 

 Kasutan kleepimiseks alati liimipulki 

 Sean klassikaaslaste 

võimlemisjalanõud 

natüürmordiks 

  Jagan tunnis valmistatud teose ideed 

võrgupäeviku kaudu  

 

Edasi tuleks joonistada mänguruudustik, tavaliselt 8x8, 10x10 või 12x12 ruutu suur; märkida ära 

“kukkumise” kohad ehk maod ja “tõusu” kohad ehk redelid ning kanda tabelisse ruutude 

numbrid, kus tõus või kukkumine toimub.  

Seejärel lepitakse kokku keskkonnategude negatiivses või positiivses punktilises väärtuses. 

Kõige rohkem miinusi kogunud mängija on kaotaja, ent ta võib oma negatiivsed punktid nullida, 

kui oskab leiutada iga tema nuppu tabanud suure jalajäljega väärtuse asemele mõne väikese 

jalajäljega teguviisi.  


