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Vahendid:
Kuus rohelist lina
Kolm pruuni lina
Siniseid linu
Must sifoonrdtik
Kive
Peenikesi puupulkasid
Valge lina
Korv
Lambad
Karjane
Kaunistusmaterjali

Kuuele lapsele jagatakse roheline lina. Lapsed valivad endale paarilise. Linad
avatakse koos paarilisega ja asetatakse p6randale ringi keskele (2x3).

Juhendaja: ,,Mis teile meenub neid linu vaadates?"

Lapsed utlevad oma m6tteid.

J: ,, Keskel olev pilt v6iks olla k6ike seda, mida utlesite. Tdnases jutustuses on se
siiski heinamaa."

3 pruuni lina asetatakse rohelise niidu uhte nurka mdgedeks (v6etakse lina keskelt
kinni ja pannakse ettevaallikult pusti).
Must sifoonsall pannakse mdgede vahele pimedaks oruks v6i kuristikuks (lisab
salapdrasust).
Kivihunnik paigutatakse miigede vastas olevasse nurka allikaks, millest vdljub
sinistest kitsaks volditud linadest tehtud j6gi, mis l6peb sinise jdrvega: sinise kanga
nurgad volditakse umaraks). Juhendaja jutustab objekte paigutades maastikust.

Juhendaja ehitab vdikestest kivikestest ja kitsastest puupulkadest ruudu rohelisele
kangale.

J: ,,Mida see teile meenutab? Sel korral see on aed v6i aedik."

J: ,, Nuud ldheme koos fantaasiamatkale meie keskel olevale maastikule. V6ta endale
hea asend. Kui kuuled signaali (triangel, kellamdng) v6id oma silmad kinni panna:
Nded enda ees suurt heinamaad. K6ik sinu umber on t6is rohelist, vdrsket heina.
Matkad mooda niitu ja j6uad j6e ddrde. Pesed oma ndgu viirskendava veega. Kull
see on sellises kuumas pdiikesel66sas hea ja ergutav . Peale vdikest kosutust on hea
teekonda jirtkata. K6nnid mooda jdrvest, mille pinnal siidelevad pdikesekiired. K6nnid
sinu ees kerkivate mdgede poole. Maied on k6rged. Nende tippu on pikk tee. Hakkad
ronima ja t6used ikka k6rgemale ja k6rgemale, tippu vdlja. L6puks oled mde tipus.
Hingad sugavalt sisse. All laiub suur heinamaa, j6gi ja jairv, Vaatad ringi. Mida k6ike
all on ndha, niidul, j6es, jdrves? (triangel, kellamdng). Tuled vdhehaavaljdlle
praegusesse hetke. V6id oma silmad avada ja vaadata enda umber. Oled jdlle siin."



J: ,,Nuud v6id tuua kaunistusmaterjalija panna maastikule k6ike seda, mida uleval
mde otsas ndgid."

Kaunistustega ehitatakse maastik, sundmuskoht koos. Vaadatakse koos kui vdrviline
ja kaunis sellest tuli!

J: ,,Uks koht on siiski veel tuhi."

Juhendaja paneb valge linaga kaetud korvi ringi kdima,

J; ,,V6id katsuda, mida lina all on, aga vaadata eitohi. V6ta sealt uks endale, aga dra
ndita seda veel teistele. lgauks neist on erinev, omandoline isend maailmas. Vaata
seda tdhelepanelikult, et leiaksid hiljem enda oma ules."

Kui igaiiks on saanud oma lamba juhendaja jdtkab:

J: ,,V6id viia oma lamba aedikusse, lambaaeda. lga lammas leiab hea ja sobiva koha
aedikus v6i selle ldheduses."

J: ,,Karjane on veel puudu!"

Karjane vdtab vdlja nukk-karjase.

J: ,,Kuulame, mida karjane tahab lammastele utelda."

Karjane tiigub ringis kdest kdtte, igauks m6tteb ja dtteb m6ne tdhtsa asja, mida
karjane vdiks oma lammastele utelda, nt. Mina hoolitsen teie eest, kaitsen teid, ravin
teie haavad ...jne.

Peale seda jiitkab juhendaja jutustusega

J:" Kuulsime, kui mitmel erineval viisil karjane oma lammaste eest hoolitseb... Ta
kaitseb, viib need uutele heinamaadele, ravib haavatuid ja otsib kadunuid... Ta on
Hea karjane, kes soovib oma lammastele ainult head. lga hommik avab ta aediku
vdravad ja laseb lambad rohelisele niidule. Vii nuud oma lammas heinamaal
sellisesse kohta, kus tal on hea olla. M6tle ka karjasele koht, kust ta saaks k6iki
lambaid jailgida. Kas k6ikide lammastel on nuud turvaline kohakeneZ Ut<st<i lammas
ei pea tundma hirmu, sest karjane juhatab k6ik oma lambad 6htuljdlle aedikusse.
Enne kui karjane sulgeb vdrava, loeb ta oma lambad ule, kas ikka k6ik on kindlasti
alles. Ohtul l6kke ees jddb karjane m6ttesse: Minu lammastel on hea olla. Mina
hoolitsen nende eest ja kannan neid kui nad on end vigastanud, kannan 0le pimeda
kuristiku ikka uutele heinamaadele. Kas ka minul on keegi, kes minu eest hoolitseb ...
on minu juures kui olen eksinud v6i kui minul ei ole k6ik hdsti. Ka minu jaoks on
keegi, Ta on k6ikide inimeste karjane, Hea Karjane, kes tunneb meid k6iki nime jdrgi
ja on meie juures nii headel kui ka halbadel pdevadel. Meie Hea Karjane on Jumal,
kes on k6ikidele kinkinud elu."

Jutustust vdib kasutada sobitatuna tookeskkonda, nt. Tookaaslaste saatmine
,,suvisele heinamaale". Jutustuse keskelv6ib ka mdngida ja liikuda edasi aeglaselt,



otsida uusi kohti lammastele, tdiendada maastikku, kohandamisvdimalusi piisab.
Tulemus on iga kord erinev, kuna eri osalejad ehitavad maastiku erineval moel.


