Originaali tiitel:
Shannon Philpott-Sanders
Screen-Free Fun: 400 Activities for the Whole Family
2018
Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud. Kogu raamatut
või ükskõik millist osa sellest ei ole lubatud reprodutseerida, paljundada ega
levitada ükskõik millisel viisil või milliseks otstarbeks ilma autoriõiguse valdaja
kirjaliku loata.
Lugejal soovitatakse enne raamatus toodud juhiste järgimist tungivalt kasutusele võtta kõik vajalikud ettevaatusabinõud. Loe ja järgi alati juhiseid ja hoiatusi
seoses kõikide tööriistade ja materjalidega ning kutsu kohale asjatundja, kui
mõni töö sul üle jõu käib. Kuigi raamatus on püütud anda parimat võimalikku
informatsiooni, ei vastuta kirjastaja ja autor õnnetuste, vigastuste ega kahjude
eest, mis tekkisid lugeja tegevuse tulemusena. See raamat ei asenda asjatundja
teenuseid.
Tõlkinud Mari Ollino
Toimetanud Evi Laido
Korrektuuri lugenud Mari Mets
Kaane kujundanud Reet Helm
Copyright © 2018 by Simon & Schuster, Inc.
All rights reserved.
Published by arrangement with Adams Media, an Imprint of Simon & Schuster,
Inc., 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, USA.
All rights reserved.
© Tõlge eesti keelde ja eestikeelne väljaanne. Kirjastus ERSEN, 2018.
B11355318
ISBN 978-9949-82-334-5

Kõik kirjastuse Ersen raamatud ja e-raamatud on saadaval veebipoest
www.ersen.ee

Tänusõnad
See raamat poleks ilmavalgust näinud mu abikaasa, laste,
pereliikmete ja sõprade toetuseta. Abikaasa John toetas mind mitu
kuud ajal, mil mina leiutasin tegevusi teiste perede lõbustamiseks,
tegeldes kõigega meie seitsmeliikmelises peres, ja pakkus mulle
vaimset tuge, mida väga vajasin. Meie neli last – Paige, Joel,
Jacilyn ja Josh andsid mulle ideid ja ühtlasi inspireerisid mind,
kuna mõtlesin kirjutades pidevalt mängudele, mida nad väiksena
meeleldi mängisid. Tänu kaheaastasele lapselapsele Levile hakkasin
otsima tegevusi, mis meelitaksid teda nutiseadme ekraanist eemale
ja innustaksid kulutama energiat, mis tal eales otsa ei saa. Pean
tänama ka meie koeri Chance’i ja Rudyt, kes lesisid mu jalgade ees,
kui ma öösiti raamatut kirjutasin.
Võlgnen tänu ka teistele pereliikmetele, kelleta ma poleks toime
tulnud. Tänan oma ema Linda Basnetti ja kasuisa Jerry Basnetti,
kes lugesid iga peatükki ja tuletasid mulle meelde mõningaid mu
lapsepõlveaegseid lemmiktegevusi. Tänan oma äia ja ämma Jerry ja
Karen Sandersit, kes tulid meile Texasest külla, istusid minuga poole
ööni üleval ja rääkisid oma lapsepõlveaegsetest meelistegevustest.
Mu õed Dana Jaenke ja Molly Hayden julgustasid mind, kui kartsin,
et mul on ideed otsas, ning mu tädid, onud, nõbud ja teised sugulased toetasid mind samuti alati, kui tuge vajasin.
Kirjutasin selle raamatu, kuna usun siiralt, et loominguline eneseväljendamine, aktiivne õues tegutsemine ja kogukonna aitamine
tehnikavidinatele toetumata on kasulik. Minu lapsepõlv oli tulvil
loomingulisi ettevõtmisi ajal, mil mobiiltelefone ja Internetti veel
polnudki, ning need mälestused panevad mind tänaseni heldima.
Loodan, et koos lastega loote raamatus kirjeldatud neljasaja tegevuse käigus kogu elu kestvaid mälestusi.
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Sissejuhatus
Ilmselt kujutlesid, et su lapsed kasvavad samamoodi nagu sina omal
ajal − seiklevad õues, mängivad igasuguseid loomingulisi mänge ja
meisterdavad imearmsaid asju −, kuid väljas ringi silkamise asemel
istuvad nad hoopis tahvelarvutiga toas või hädaldavad, et neil on
igav.
Tehnika on kahtlemata täiustanud laste õppimis- ja suhtlemisviise, ent ülemäärane arvuti või televiisori ees istumine pärsib muid
loomingulisi ettevõtmisi. Mis veelgi hullem, laste füüsiline aktiivsus
on nutiseadmete tõttu märgatavalt vähenenud. Mida sagedamini
sa asendad paar nutiseadmele kulutatud minutit loominguliste tegevustega, seda enam harjub su laps kujutlusvõimet kasutama ja
rõõmsalt tobe välja nägema. Just nagu iga oskuse puhul, teeb harjutamine sinust ka kujutlusvõime kasutamise meistri.
See teos on just sulle mõeldud, kui soovid, et lapsed sagedamini
nutiseadme käest paneksid ja tehnikavidinateta lõbutsema õpiksid.
Tee raamatust leitud ideede abil vihmased pärastlõunad ja pikad
autosõidud põnevamaks. Selle asemel, et käsi nutiseadme poole
sirutada, paku välja mänge, tegevusi ja meisterdamisprojekte, millega saab tegelda kogu pere. Leiad kindlasti just teie perele sobiva
toreda ühistegevuse järgmisest neljast kategooriast:
•

•

•

Olge loomingulised: aita lastel end loominguliselt väljendada sajal erineval moel, luues majapidamises leiduvatest lihtsatest asjadest imelisi kunstiteoseid, mis väärivad kohta külmkapi ukse küljes.
Olge aktiivsed ja mõnikord pisut ülemeelikud:
treeni pereliikmete keha ja vaimu sajal erineval moel, hullates
õues nii päikselise kui ka lumise ilmaga.
Aidake teisi: õpeta lastele sajal erineval moel, et teisi aidata
on tore.
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•

Lõbutsege: kui lapsed muutuvad rahutuks pika autosõidu
ajal või lihtsalt vihmasel päeval toas istudes, tee reisimine (või
paigalolek!) lõbusaks sajal erineval moel.

Näita lastele, et lõbutseda saab ka televiisori, videomängude
ja väiksemate nutividinateta. Iga tegevuse juures on mainitud
vanusevahemik, kuid otsusta ise, millised tegevused sinu võsukestele sobivad, lähtudes laste võimetest, huvidest ja iseloomudest. Iga
tegevuse juurde on märgitud ka raskusaste, mis näitab tegevuse
keerukust, pidades silmas vajalikke materjale, reisimist, täiskasvanute osalust ja muid tegureid:





= algaja
= kesktase
= edasijõudnu

Paneme lapsed taas rõõmust�������������������������������������
��������������������������������������������
kilkama, liigutame aktiivselt, taasavastame, kui toredad on perereisid, ja aitame teisi − üheskoos ja
nutiseadmeteta!
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1. Väljendage
end
loominguliselt
Need lustakad, toredalt totakad ja värvikad tegevused innus�
tavad lapsi loominguliselt mõtlema. Käevõrude punumisest
vatitupsudest lumememmede ehitamiseni on seiklused alati
ootamas, kui tegelete iga nädal kunsti ja käsitööga. Su laps
on ju noor kunstnik? Valmistage vahapaberist lauakatteid. Su
lapse kujutlusvõime tuleks valla päästa? Pane ta koomikseid
joonistama või asutage luuleklubi. Anna lastele omatehtud
muusikariistad ja vaata, kuidas neist saavad pillimehed. Ka�
sutades peamiselt�����������������������������������������
��������������������������������������������������
elementaarseid majapidamistarbeid − näi�
teks hambaorke, paberkäterätikuid, kingakarpe, paberit ja
pliiatseid −, on sul tegevus olemas kohe, kui laps kaebleb, et
tal on igaaaav. Siit leiad hulgaliselt lõbusaid, mängulisi tege�
vusi, mis meeldivad kogu perele ning millega saate tegelda
toas või õues. Paljude tegevuste puhul ei pea täiskasvanud
lastel kogu aeg silma peal hoidma.
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❍❍Punuge käepaelu

Sobib vanusele: 6–12



Otsi käsitöötarvikute karbist lõnga ja näita lastele, kuidas punuda
lihtsaid käepaelu. See on kergesti kohandatav tegevus, mida saad
teha ühe või mitme lapsega korraga. Laps saab käepaela meisterdades end loominguliselt väljendada ja oma garderoobi värvikate
aksessuaaridega täiendada või neid sõpradega vahetada. Palu igal
lapsel valida värvid, mis talle meeldivad, ja lõika lõngast ühepikkused
jupid (umbes 74 cm juppidest saab 15 cm pikkuse käepaela). Seo
lõngajupid ühest otsast sõlme ja kinnita teibiga stabiilsele pinnale,
mida teip ei kahjusta. Seejärel aita lastel lõngajuppe punuda või
keerutada, et moodustuks muster, mis neile meeldib. Kui käepael
on piisavalt pikk, seo teine ots sõlme. Seo otsad kokku ja käepael
ongi valmis! Innusta lapsi katsetama erinevad värvikombinatsioone
või kinnitage käepaelte külge liimiga litreid, mis panevad aksessuaari sädelema.

❍❍Kaunistage kaustikuid

Sobib vanusele: 6–12



Kas sul vedeleb kasutult pooleldi tühje kaustikuid? Anna neile uus
elu − kaunista kaaned. Otsi esmalt välja pliiatsid, vildikad, liim,
kleepsud, sädelev puru ja värviline paber. Palu lastel kujutleda
ideaalset kaustikut ja aita neil see teoks teha. Võimalusi on lõputult, kuid annan mõned ideed, mille abil saad otsa lahti teha: lõika
värvilisest paberist kujundeid ja liimi kaantele; paiguta kleepsud nii,
et tekiks lõbus stseen; tilguta kaanele liimi ja puista sädeluspuru
märjale liimile; või tee kaustik tõeliselt isikupäraseks, teipides või
liimides kaanele fotosid. Lase kujutlusvõimel lennata!
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❍❍Tehke pannkoogikunsti

Sobib vanusele: 8–12



Jageled pühapäeviti hommikusöögi ajal väsinud või igavlevate lastega? Kaasa lapsed toiduvalmistamise protsessi ja lahuta ühtlasi
nende meelt, serveerides tavapärast hommikueinet kauni maiuspalana. Sega kokku meelepärane pannkoogitainas ning anna lastele lusikad, spaatlid ja hambaorgid, mille abil kunstiteoseid luua.
Vala pisut tainast külmale pannile või elektrigrillile ning luba lastel
tainasse kujundeid joonistada. Nad võivad lusika või spaatliga näiteks vormida tähti või loomi ning teha hambaorgiga väikesi detaile,
nagu silmad, nina ja naeratav suu koos hammastega. Pane pliit või
elektrigrill tööle ja küpseta laste meistriteos valmis.

8–12
❍❍Ehitage mängukaartidest torn Sobib vanusele:

Kui su lapsed on tavapärastest kaardimängudest tüdinud, anna
neile alus, millele kaartidest ehitisi püstitada. Paarist kaardipakist
piisab, et hoida neid tegevuses ja parandada keskendumisvõimet.
Näita lastele, kuidas kaarte üksteise peale laduda. Ehitage püramiid
või ristkülikukujuline maja, ladudes kaarte vertikaalselt ja horisontaalselt. Kui lapsed tahavad, et ehitis püsima jääks, pane töö käigus
iga kaardi otstele pisut liimi.
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❍❍Meisterdage mänguloomadele
voodid

Sobib vanusele: 6–8



Ka mänguloomad tahavad pehmes voodis magada. Kui su lapse
voodi on pilgeni täis pehmeid mänguasju, meisterdage elukatele
voodid, et nii laps kui ka loomad saaksid mõnusasti põõnutada.
Vajad paari kingakarpi, kuhu mänguelukad ära mahuvad. Otsi igale
loomale sobiv karp ja hakake neid kaunistama. Liimige värvilist
paberit karpide külgedele. Lapsed võivad voodeid rasvakriitidega
kaunistada. Võite karpide külgedele panna kleepse või kirjutada
igale voodile mängulooma nime. Seejärel otsi väikesi tekke (imiku
tekid sobivad hästi), vatitupse või ajalehti armsate loomakeste voodite pehmenduseks. Väiksematele lastele meeldib mänguloomi
vastvalminud vooditesse magama panna neile unelaulu lauldes või
muinasjuttu lugedes.

❍❍Joonistage lemmiktegelasi

Sobib vanusele: 6–10



Äratage lapse armastatud multifilmitegelased ellu − pange nad
paberile. Palu lapsel esmalt panna kirja telesarjadest või filmidest
tuttavad lemmiktegelased. Seejärel otsi pilt, mille ta saab kopeerida
joonistusploki lehele või lihtsalt valgele paberile. Tee ülesanne väiksematele lastele lihtsamaks: pane multikategelase pilt läbipaistva
paberilehe alla, et nad saaksid kerge vaevaga tegelase pea ja keha
piirjooned paberile panna ning seejärel vildikate või rasvakriitidega
ära värvida. Julgusta suuremaid lapsi kopeerimise asemel ise joonistama. Kõigil on veel lõbusam, kui korraldad joonistusvõistluse ja
annad kõikidele osalejatele preemia, näiteks kõige loomingulisema
või värvikama joonistuse auhinna.
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