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 :                            ” Isad ütlevad kõige naljakamaid asju!” 

 

 

 

 

 

 

Formaat: grupitund 

Vanus : 9-13 

Eesmärgid:  

• mõelda asjadele, mida isad ütlevad ning mis motiveerib neid seda ütlema; 

• mõista, et Jumala on meile reegleid andes motiveeritud armastusest ning et Ta ei 

jäta meiega tegelemist, kui me neid reegleid rikume. 

Piibli kirjakoht:  2Mo 20: 3-17 
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Materjal: prinditud lehed, “Finding Nemo” DVD (valikuline), valge tahvel, värvipliiatsid 
tahvli jaoks 
 
Prindi: lisaleht “Kuulsad isad” 
 
Märkus õpetajale: olge selle teema käsitlemisel ettevaatlikud ja tundlikud, kuna mõned 
lapsed ei pruugi tunda oma isa, mõned ei ela koos isaga ja mõned on kaotanud oma isa. 
 
 
Kuulsad isad (7 minutit) 
 Tee papile/ tugevale paberile ruudukujulised kaardid  “Kuulsad isad”  ( vt paarid jrg 

leheküljel) ja lõika need välja - saad 20 mängukaarti. Kaartidel on kümme kuulsat isa ja 

nende lapsed. Mängu eesmärk on sobitada kokku isad ja lapsed, et saada 10 paari. 

Sega kaardid ja aseta nad lauale nii, et kirjaga pool jääb allapoole (kui rühmas on rohkem 

lapsi, siis kinnita kaardid tahvlile). Jaga lapsed kahte-kolme gruppi. Loe kõva häälega ette 

üks alljärgnevaist ütlustest. Esimene grupp, et arvab selle lause ütleja ära, saab esimese 

võimaluse valida kaks kaarti. Kaardid keeratakse ümber ja kui isa-laps sobivad omavahel 

kokku, saab meeskond kümme punkti ja võimaluse pöörata ümber järgmised kaks kaarti. 

Kui ümberpööratud kaartide isa-laps ei sobi omavahel kokku, siis pööratakse kaardid jälle 

tagasi ning loetakse ette järgmine kuulus lause. 

Mängi niikaua, kuni kõik kaartidel olevad isad-lapsed on omale paarilise leidnud. Võidab 

meeskond, kes sai kõige enam punkte. 

Kuulsate isade ütlusi ( võid mõelda neid juurde!): 

1. “D’oh!” Homer Simpson 

2. “Yabba dabba duuuu!” Fred Ränirahn (Flintstone) 

3. “Eesel!” Shrek 

4. “Tule pimeduse poolele!” (Turn to the dark side!) Darth Vader 

5. “Sa oled vallandatud!” Donald Trump või Armin Karu või Urmas Sõõrumaa  

6. “Ükskord me võidame niikuinii!” Heinz Valk 

7. “Võta või jäta!” Alari Kivisaar 

8. “Üks väike samm inimese jaoks, suur samm inimkonna jaoks” Neil Armstrong 

9. “Kas helistame sõbrale?” Hannes Võrno 

10. “See suur et...” Allan “Õnne 13’st” 
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10 õiget paari: Homer ja Bart Simpson, Fred ja Peebles Ränirahn (Flintstone), prints 

Charles ja William, David ja Brooklyn Beckham, Ian ja Lucy Beal (tegelaskujud Briti 

seebist EasEnders, võid asendada näiteks kodumaiste Allani ja Jaanus Petersoniga Õnne 

13’st  või Hannese ja Liisiga “Kodust keset linna”☺), Darth Vader ja Luke Skywalker, 

Kirk ja Michael Douglas, Shrek ja kolmikud, Paul ja Stella McCartney, Ozzy ja Jack 

Osborne. 

Minu isa ütleb (7 minutit) 

Pange grupis kirja osad laused, mida teie isad tavaliselt ütlevad. Allpool on ära toodud 

mõned näited juhuks, kui kellelegi midagi meelde ei tule. Kirjuta laused tahvlile. Kui 

kellelegi enam ühtegi lauset meelde ei tule, siis võta kaks erinevat värvi pliiatsit ja märgi 

ühte värvi need laused, mis on julgustavad ja teist värvi negatiivse alatooniga laused. 

Näiteks: 

• Sa olid tubli! 

• Ma ei ole taksojuht! 

• Siis kui mina noor olin... 

• Raha ei kasva puu otsas! 

• Lõpeta töinamine! 

• Ei, me ei ole veel kohal 

• Millisest osast sõnast EI sa aru ei saanud?! 

• Ma olen sinu üle uhke! 

• Kas see on uus soeng või? 

• Nende riietega sa küll välja ei lähe! 

• Küll ma sulle tegevust leian! 

• Niikaua kui sa minu katuse all elad, teed sa nii nagu mina ütlen! 

• Vahet pole. 

• Su tuba on nagu sealaut! Tundub, nagu oleks siin pomm plahvatanud! 

• Sinu vanusena... 

• Niikaua kui sa endast kõik annad... 

• See teeb mulle palju rohkem haiget kui sulle. 
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• On sul midagi vaja? 

• Sa nimetad seda muusikaks! 

• Abi on vaja? 

• Tubli poiss! 

• Tubli tüdruk! 

• Veel……... 

 

Nemo leidmine (5 minutit) 

Räägi lühidalt sellest, et: 

• tihti tundub, et isad kaeblevad ja vinguvad, kuid tegelikult püüavad nad anda 

endast parima, et teha sulle head; 

• kui nad ütlevad “ei” või hoiatavad meid teatud asjade eest, siis nad teevad seda 

sellepärast, et tahavad meid kaitsta; 

• mõnikord tundub, et nad on ülehoolitsevad, kuid tegelikult nad kasutavad 

elukogemusi, mis juhivad neid teatud otsuseid langetama. 

Kui võimalik, siis vaadake “Nemo leidmise” (Finding Nemo) DVD-d. Alustage vaatamist 

13 minuti 17 sekundi pealt ja lõpetage 14 minuti 44 sekundi pealt. 

Nemo on klounkala, kelle uim on vigastatud ja sellepärast ei saa ta hästi ujuda. Ta on oma 

isa Marlini ainus laps. Nemo ema on surnud. Antud lõigus te näete, et Nemo on esimest 

päeva koolis ja koos sõpradega on nad teistest eraldunud ning piiluvad sügavikku. Kõik ta 

sõbrad püüavad julgust koguda, et sügaviku kohale ujuda. Kui Nemo hakkab sügaviku 

poole ujuma, ilmub ta isa välja ja hoiatab teda. 

Arutlege järgnevalt antud teemadel (kas suured grupis või jagunege väiksemateks 

gruppideks): 

• miks Marlin hoiatas oma poega? 

• Kas tal oli selleks õigus? 

• Kas ta oleks pidanud vabamalt võtma? 

• Mis lõpuks juhtus? 

• Kas Nemo oleks pahandustesse sattunud kui ta oleks oma isa kuulda võtnud? 
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Marlin demonstreerib uskumatut armastust oma poja vastu kogu ülejäänud filmi jooksul kui ta 

püüab teda vangistusest päästa, sealjuures ise mitu korda oma eluga riskides. 

 

Kui te ei saa filmi vaadata, siis seleta lastele, mis juhtus: antud filmilõik näitab seda, kuidas 

Nemo ei kuula oma isa sõna. Ta puudutab kauguses olevat paati ning tagasi ujudes püüab 

sukelduja Nemo kinni ja viib ta laeva. 

 

Isa Jumal (10 minutit) 

Juhata järgmine osa sisse vesteldes allpool toodud teemadel: 

• Piibel kirjeldab Jumalat kui meie Taevast Isa; 

• Piibel on Jumala Sõna, kirja pandud meie jaoks; 

• Samamoodi nagu meie isad hoiatavad meid teatud asjade eest ja ütlevad, et nad 

armastavad meid, sama teeb ka Jumal oma Sõna, piibli, kaudu; 

• Mõnede inimeste arvates on 10 käsku näide sellest, et Jumal tahab me kallal norida ega 

luba meil elust rõõmu tunda. 

• 10 käsku on kirja pandud armastava Taevase Isa poolt kes tahab meid hoida ning 

pakkuda ülevoolavat elu. 

 

Loe 2Mo 20:3-17: 

Sul ei tohi olla muid jumalaid Minu palge kõrval! 

Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on 

all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, 

sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 

kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile 

neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! 

Sa ei tohi Issanda, oma Jumala, nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes 

Tema nime asjata suhu võtab! 

Pea meeles, et sa peab hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva teed tööd ja toimeta kõiki oma 

talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis ei tohi toimetada ühtegi 

talitust, ei sa ise ega su poeg ega tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes 

su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja Ta 
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hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su 

Jumal, sulle annab! 

Sa ei tohi tappa! 

Sa ei tohi abielu rikkuda! 

Sa ei tohi varastada! 

Sa ei tohi tunnistada oma ligemese vastu valetunnistajana! 

Sa ei tohi himustada oma ligemese koda! Sa ei tohi himustada oma ligemese naist, sulast 

ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligemese päralt on! 

 

Küsi grupilt, kuidas nende käskude rikkumine võib elu rikkuda. Oota vastuseid nagu: 

• kadedus (himustamine) võib viia varguseni, sest me tahame teiste asju; 

• abielu rikkumine võib põhjustada abielu lagunemise ja lapsed jäävad siis ema-

isata; 

• kui me pidevalt valetame, siis häda korral meid keegi ei usu. 

 

Mõtteid vestluseks lastega: 

• need on Jumala antud juhtnöörid inimestele elamiseks 

• Jumal andis need käsud oma rahvale PÄRAST seda, kui Ta vabastas nad orjusest; 

• Nende käskude täitmine ainult ei tee meid õigeks Jumala ees; 

• Jumal andis meile need käsud et me teaksime, kuidas koos Temaga elada; 

• Alati me ei suuda või mõnikord ka ei taha nende käskude järgi elada—nii nagu  

Nemo rikkus oma isa antud juhiseid, Jumal teab seda, ja tuleb meile appi kui 

palume Teda 

• Jumal siiski armastab meid ja teeb kõik omapoolse, et suhet meiega taastada; 

• Jeesuse, Jumala Poja, surm ristil näitab meile väga selgelt Jumala armastuse 

suurust meie vastu, samamoodi nagu Marlin näitas oma armastust Nemo vastu 

sellega, et riskis oma eluga. 
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Tänuaeg (3 minutit) 

Julgusta gruppi mõtlema sellele, kuidas nemad saavad oma isadele (või isa kohta täitvatele 
isikutele) oma tänulikkust väljendada. Julgusta neid isadepäevakaardile kirjutama rohkem, 
kui nad tavaliselt seda teevad. Lõpeta palvega, tänades Jumalat “näägutavate” isade eest, 
sest sel viisil nad püüavad meile anda kõige paremat. Samuti tänage Jumalat selle eest, et 
Ta armastab meid hoolimata sellest, et meie ei ole Ta ootusi täitnud ja et Ta demonstreeris 
seda armastust ristil. 
  

 

Sinu märkused: 


