
2.12 Käitumine vägivalla märkamise ja ohvriks sattumise 
korral  
 

1. Vaata videot!   
( Punase jopega)poiss läheb koolist koju ja teised (rohelise 
ja sinise jopega)  hoiavad esialgu temast eemale ja siis roh 
jopega poiss hõikab “Jõuluvana”ning  viskab lumepalliga) 
Eemal seisab naine lapsevankriga ja kaugemalt tuleb 
tüdruk. 

 

2. Vasta küsimustele!  

1. Millist poissi kiusati? 

2. Kuidas kiusati? (3) 

3. Kes kiusasid? 

4. Miks oli sinise jopega poiss ka kiusaja? 

5. Mida oleks pidanud sinise jopega poiss ütlema, et mitte olla 
kiusaja? 

6. Mida oleks võinud kiusamise ohver teha? 
 

3. Loe!  
 

1.Kui märkad kuskil vägi-valda, tuleb sellest kohe rääkida. 
Vägi-vallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid on en ese 
ja teiste kaitsmine.  

 

2. Kui satud vägivalla ohvriks,  ütle kohe, et see sulle ei 
meeldi. Kui kiusaja ikka ei lõpeta, siis palu abi inimeselt, 
keda usaldad. Näiteks emalt, isalt, õpetajalt või healt 
sõbralt. Kui usaldus-väärset inimest lähedal ei ole, palu abi 
võõralt. Räägi kindlasti hiljem kodus vanematele, mis 
juhtus. Oma murest võid veel rääkida, kui helistad 
usaldus-telefonile numbril 655 8088. 

 

3. Kui märkad, et keegi teine on vägi-valla ohver,  siis 
ütle kohe kiusajale, et nii ei tehta. Kui kiusaja ikka ei 
lõpeta, siis palu abi vanematelt, õpetajalt või mõnelt teiselt 
inimeselt. 

 



4.Jäta meelde, kuidas käitud vägi-valla korral!  

1. Ütle, et selline teguviis Sulle ei meeldi. 
2. Palu abi! 
3. Räägi juhtunust kodus või mõnele usaldusväärsele  

inimesele. 
 

5. Vasta küsimustele!  
 

1.Kas vägi-vallast rääkimine on kaebamine? 

2. Mis on vägivallast rääkimine? 
 

3. Mida teed, kui märkad vägi-valda? 
 

4. Mida teed, kui satud vägi-valla ohvriks? 
 

6. Loe laused. Vali sulgudest õige sõna või sõnad. Täida 
lüngad!  
 

Kui näed kuskil kiusamist, tuleb ………………..( see kohe 
unustada, see kohe lahendada, sellest kohe rääkida) . 
Kiusamisest rääkimine ……………..( on, ei ole , vahel on) 
kaebamine. Kiusamisest rääkimine on enese ja teiste 
……………..(kaitsmine , solvamine, narrimine). 
 

7. Vaata videot! Kuidas käitud, kui oled vägi-valla  ohver?  
 

Järg1. 
Ohver jääb seisma, vaatab kiusajale otsa ja ütleb julgelt, et ma 
ei ole jõuluvana ja lõpetage see narrimine. Kui poisid ei lõpeta, 
siis kutsub eemal seisva naise appi. Õhtul kodus räägib 
juhtunust vanematele. 
 

8. Vaata videot! Kuidas käitud, kui näed vägi-valda ?  

Järg 2. 
Tüdruk jõuab kohale, sekkub ja kutsub naise. Järgmisel päeval 
räägib tüdruk juhtunust poiste õpetajale. 
 
 



9. Räägi, kuidas käitud, kui satud vägi-valla ohvri ks.   
 

10. Räägi, kuidas käitud, kui näed pealt vägivalda.  
 

11. Lavastage rollimäng!  
 

Üks laps loeb vahetunnis raamatut ja teine proovib raamatu 
kaant kinni lükata, ülejäänud lapsed on pealtnägijad. Mida teeb 
ohver? Mida teevad pealtnägijad? 
 

12. Loe ja jäta meelde!  

• Kui näed vägi-valda või satud vägi-valla ohvriks, 
siis: 

1. Ütle kohe, et selline teguviis sulle ei meeldi!  
2. Palu abi! 
3. Räägi juhtunust oma kodus või mõnele teisele 

usaldus-väärsele inimesele. 
 
 
 


