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Tahan saada Teletupsuks! Televisiooni
m just lasteaialaste loovmängudele

Kristina Veidenbaum

Laps ja televisioon

Lapsed veedavad teleri ees märkimisväärse osa päevast. Tartu
"Karoliine" lasteaias läbi viidud kįisitĮustel iĮmnes, 

"j 
3_7-uusīu*"d

ļapsed vaatavad teļeviisorit keskmiselt 1_2 tundi päevas, rrįāa"- vahetustel rohkem. Äarmuslik oli rįhe lapsevanema vastus, et tema poeg istub teļeri ees umbes viis tundi paāvas. KaL_2tundi on suur
osa päevast ning seepärast on televisiooniļ v imas roll laste käitu- mise ja väärtushinnangute kujundamisel, see v ib hakata konku-
reerima vanematelt ja s pradelt saadavate m jutustega. VanĻad ja s brad on lastel erinevad, televisioon aga k igi jaJks tiks. see- t ttu on ta m ju kergemini tuvastatav.

Torunn Selberg (1993: 208) on elnud, et tänu teleri Įeiutarnisele
saab_ inimene jälgida "Suures maailmas" toimuvat. lguįāu;r"r, reaalsus, mis vastarrdub "suurele maailmale", trrnd.ub 

"äÄ".r.":. iseenesestm istetavana, organiseeritud ja objektiivsena. Nii on "igapäevaelu" m istes justkui midagi negatiivset, see seostub eba-
meeldiva ja irratsionąelse rutiiniga. or, ,rr.i*rsi, mis näitavad, et laps saab koolist ainult l\vo infoĮmatsioonist, kogu lejäärrrā irrfo
saadakse massimeedia v i m ne muu infokanati .Įa, (Vassi-
Įintšerrko 7996:47).

M nes m ttes on lapsevanemateļ ning kasvatajatel_ petajatelgi
vähem muret, kuna nad eeldavad, et įtrea v i įeised įeajmised omarrdab laps niikuinii massiteabekanaļite vaherrduseļ. Samas v ib

196t97



Įaps ka liiga palju näha-kuulda, oĮgu näiteks toodud eeskujud frlmi-
dest, milĮes kujutatakse positiivse ja prestiižsena vägivalda voi
narkootikumide tarbimist. Televisiooni m ju avaldumise uks v įma-
Įus on jäijendamine' Väikesed lapsed pivad paĮju jäIjendamise teeį
ning sel p hjusel peetakse kardetavaks ka televägivalla .äitamist.
Televisiooni-eelset perioodi on nįmetatud "kuldseks ajaks", kuna siis
said täiskasvanud hoida oma saĮadusi laste eest, nii et lastes valitses
sriiitus ja harmoonia. Televisioon avab lasteĮe täiskasvanute maailma
ja seega p hjustab "lapsep lve kadumise" (Buckingham 1998: IBB).

Selbergi (1993: 207-21t) s nuļ on TV-kasutus osa meie vahetu
umbruse struktureerimisest. Televisioon on saanud osaks sumbool-
sest korrast, mida me igapäevaelus loome, ta struktureerib iga-
päevaelu kolmes dimensioo is: ruumis, ajas ja sotsiaalsetes suhe-
tes. Telerit tajutakse kui ruumi keskset objekti, mille umber pere-
liikmed kindlatel aegadel koonduvad. Televisioon on įiks teguritest,
mis määravad päevade kindla rritmi, TV-programme kasutatakse
uhelt perioodiļt teisele rilemineku mārkimiseks. Neid perioode saab
vaadelda aasta Į ikes (nt j ulude ajal ja aastavahetusel on omaette
programm), nädala Į ikes (nt nädalavahetusteļ omaette programm),
päeva l ikes (uudistel on oma kindļad kellaajad, jne).

Televisioon m jub sotsialiseerijana. Saated ja frlmid pakuvad
jutuainet laste omavahelises suhtlemises. Et olla teisteĮe hea vest-
ļuskaaslane, prititakse teadļikult kursis olla nende te1esaadetega,
mis on kaaslaste silmis populaarsed (Kraav, Uring lg7 5: 7 4-7 5) .

Televisioon ei m ju sotsialiseerijana mitte ainult informeerituse
plaanis. Leidub inimesi, kelteie teļerivaatamine on pigem pere-
kondlik rituaai ning vaadatava sisu ei māngi rolli (Kalmus 2002: 20).
"Karoliine" kasvarr-dike vanemad kirjutasid kįisitļuskavad eļe vasta-
tes, et tihtipeale istub laps teleri eesjust selleks, et perega koos olla
- seļtskonna pärast. Teierit on vahel peetud koguni vahendiks, mis
pehmendab perekonnas konflikte: ta nagu t mbab perekonna
koduseinte vahele, ļiidab seile ļiikmed errda r.įmber kokku, pakub
rihist jutuainet (Gillespie 1995: 76-77;Kraav, Uring 1975: 58).

Televisiooni ja igapäevaelu m ju lasteloovmängudeIe

Materjali kogumine

Materjali televisiooni m jude kohta loovmängude,e kogusin Tartu"Karoliine'' lasteaias, kuĮ ma zooī.''Įu"t^ vāebruari-]-į.r.i- juaprii,ikuus vaat,esirr, las t9-1längrmist,'Ļrisittesin g o Įaļi;iog . ui,krisitiuskavade]e vastuseid 25 lāpsevanemalt. ]

Laste māngu vaatlesi ma rs-2r. vįebruarlt 2002. Kuigi ma eisoovinud ,aste mängu segada ning tahtsin erapooletu.t ja i,-aikseltvaadeļda, osutusin ma siiĮki nenaJiaāīĮ sedav rd oļuliseks, et huviminu vastu kippus neid mängustĮernaļe kiskuma. xuJĮĮ.i.la,mida ma konkreetseļt Lįļes r.i*"t"" 
"ing m nikord palusid nadmuļ märkmeid ette lugeda. n"Ė*u. oīihariļikutt koha,umbes 20last ja nad olid kal

r.".ä,toāu j;ilffi""äTffi fl,::į:tT3*',r1',i.-ff .Į:l,ļĮ:i1T;taga puslet kokku purl".rrri, kes joonistamas, jne. Minu huvikeskmes olid tegevuied, mis įoi*"šā;"hituskeļįuļ".;iįįļrgro
kĮotside įa autodega),,,kodumā"ā"Ļ.1" ;;iįĮ;a)rļirirg"perearstikeskrse"i(ke.k*t;il;;;;;;"". 

arsr Ja patsient), kunaseaļ sai loovmänge k ige pareml"i;āiįar, 
"ähr, Ė;;'rĮĮļa:rr*jendavad, miliised or, ,rurrĮ" u".krj;ā:įuidas väljenduvad ne dearusaamad tegelikust elust täiskāsvanute tegevusi imiteerides.Nimetatud keskusteļ oli ka peaaegrrpiaįrutt täiskoormus. Kui maaga soovisin jälg"ida näiteks .rrkrrrĮ.gas (kodumänģ"r.Į.tr.".l

toimuvat _ sinna mahy! m nu_salt tāgu?Įu*" umbes 5 last _ pidinma oļema seļļele tįsna ļähedal, kuna Ä"iā, ei oleks tįmbritsev meļumul v imaĮdanud s_eal raagitu"ut įįrta.. L;t" *ä"ļĮļ.rnr.osutusin ma kuuendaks, kelĪe kätte sai aeg-ajalt nukku ulatada.kui oli vaja nukuhälti kohend"ā. 
"*Į.-seega ei .uu ."ttl.u g;;;itegemisi jālgida nii, et seda absoļuutseit ei Ļojrrtuk.. uįrrgrįurrikeskeļ seistes ja lastest distantsi t oiāes, nagu teevad tava.iseļtkasvatajad, v isin tajuda enda rimbįr 

""iā r."it.JilįĮ"Į-.iÄ"tsaginat' sellisest positsioonist tehtud -a.t -ea on fragmentaarsed.,juhuslikud ning valikulised - kirj"į;.i;;es vaid sed'a' mis tundusminu t cj jaoks otseselt vajalik otevat.-puttaļt rraatluļ;;;;;1 ."agavaga raske ja aegan udev otsustad'a, mil]ised on tetäri-sįonl,
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kodu ja s prade m jud mängudeĮe. Kuna mu1 pikaaegseteks
vaatiusteks piisavalt aega ei olnud, siis kartsin, et tehtud järeĮdused

v ivad osutuda spekulatiivseteks, ning otsustasin lapsi ka kįisitleda.
Samas ei saa oeIda, et eed rreli vaatluspäeva minu toci seįsukohaļt
kasutud olid: tegin ju siiski p nevaid ulestähendusi, näiteks selĮe
kohta, kuidas ļasteaed (kasvatajad, mänguasjade valik jne) 1aste

mängu suunab, märkasin ka m ningaid arvatavaid televisioonist
saadud m jutusi mängudele ning sain }ähedasemaks lastega, mis
1 i eeļdused nende intewjueerimiseks.

Laste jaoks oļi eriline sundmus, kui ma nad vestluseks eraIdi
vaiksemasse ruumi kutsusin ning nende nina a1ļa minidiski-mängija
mikroforri pistsin. M ned lapsed v tsid lausa järjekorda. Kusitlesin
neid įihe-kahekaupa. Eelistasin v imalust usutleda korraga rihte iast,
kui mulle aga tundus, et Įaps on arav itu, lubasin ka mitmekesi tulļa.
Kahte iast korraga intervjueerides tekkis m ningaid raskusi: aĮgul
kippus räākima ainuļt i.iks, teine oli tavaļiseļt tagasihoidĮikum ning
ļasi kaaslaseļ räžįkida. SelĮisteljuhtudel paiusin ma pärast vaiksemal
iapseĮ kohale jääda _ mÕnei juhul v is terrralt m ndagi uut ja ponevat
kuuĮda. Kahe Įapse krisitļemise puhul tuĮi vaheļ ette, et uks kippus
teist rile trumpama. Vastused minu ktisimusteie ei kajasta niisiis
täit tegelikkust. Suuresti said lapsed m jutusi mįnuļt endaļt. Nad
aimasid umbkaudu, mida mulle meeldiks kuuĮda ja mida ma tahan
teada saada. 4-aastase Karliga k nelesin ma päris pikalt - rääkisirr
ta "Įahti". Juttu oĮi TV3 programmis näidatud Batmani-fllmist, mis
oļi tema suur Įemmik. Kui ma lįsna intervjuu alguses kusisin, kas
see Batmani-nukk, mida ma rrįhmas nägin, on tema oma, vastas ta,
et see kuuļub Andreasele ja tal endaļ Batmani-nukku ei oĮe. Kuį ma
piiudsin ka teiste frĮmide ja lastesaadete kohta kusida, suutis KarĮ
neid airruļt p gusalt puudutada, sest ta oļį "Batmanist" toeļises
vaimustuses. Ta m istis, et mind huvitab see, mida ta frĮmi kohta
räägib, ning intewjuu } puosas rįtles ta mulļe äkkį, et tal on kolm
Batmanit kodus, näitas veeĮ kätega, et need on nii (vähemaĮt pool
meetrit) suured. Kui mahiljem krisisin, kas talo kodus veeļ seļIiseid
mänguasju v i kleepekaid, mis kujutavad frlmidest pärit tegeJ.asi,
jāi ta m ttesse. Täpsustasin siis, et seļļiseid, rļagĮį orļ Pokemoni ja
Harry Potteri mänguasjad ja kĮeeppiIdid. Selle peale vastas ta: "Muļ
on neid viis tįįkkil" _ "Milliseid siis?" - "Noh, neid Harry Pottereid ja
neid..."

Intervjuu kulg olenes situatsioonist, kuid peamised krisimused,
mida ma lastele esitasin, olid järgmised.

_ Mis mängud sulle k ige rohkem meeldivad ja miks?
_ Miļļiseįd mänge sa oļed ise väija m eļnud?
- MiļĮiseid mänge mängite srinnipäevadel3'a muudel koosviibi-

mistel?
- Keļļeks sa saada tahad? Miks?
_ NĪiļļised on su ]emmikmänguasjad?
- Kummad on paremad, kas isetehtud v i poest ostetud mängu-

asjad?
_ Kas sul on ka seĮļiseid mänguasju, kleeppilte v i muud, mis on

nagu frlmi- v i muļtikategelased?
- Milliseid frlmitegelaste järgi tehtud mänguasju sa tead ja

endalegi tahaksid?
- Mida sa televiisorist vaatad?
- Miļlised on su lemmiksaated ja -fr]mid?
- Kes on su lemmiktegelased filmidest, saadetest ja muttifilmi-

dest, lemmiklauljad, _näitiejad ja muud -teĮestaarid?
_ Kas sa tahaksid m ne oma lemmiktegelase moodi oļļa?
- MiĮļised reklaamid sulļe meeldivad ja meelde tuļevad?
Ka lapsevanemate vastused ankeetkusitlustere ei pruugi kajas-

tada tegelikkust sajaprotse diliseļt. Tuļeb arvestada sjega, et
vanemad kipuvad oma iapsest v i perest ja seįe harjumristest
ideaļiseeritud pitti andma. M ned vanemad- krisisid ankĮeti tāites
vastuseid Įaste käest. Seda ei oleks ma tahtnud, kurra rrii ei pääse
ligi positsioonile, milĮelt täiskasvanud Įapsi näevad, ning sisuliselt
oļid seļļised vastused peaaegu samaväärsed intervjĮugį miilā ma
olin Įastega juba läbi viinud.

Fantaseerimise osa Įoovmängudes

Leea Virtanen (1978; 31) väidab, et poisid järgivad imiteerimis-
mängudes fantaasia-, ttįdrukud aga realistļikke mudeļeid. Eeldu-
sel, et fantaasia tāhendab väljamoeldist, on raske kindļaks mäāra-
ta, kuiv rd on poiste mängudes oma fantaasiat ning kui palju on
mäng saanud oma sisu teistest kanaiitest, näiteks filmidesį _Ļo,;,r-
lite v i s ja nrängimiseļ ei saa tugineda puhtalt fantaasįale. See-
pärast pole erilist -oj"l jaotada mängumudeleid realistlikeks ja
fantaasiamudeliteks - Täiskasvarru j aoks on mängumudeļid midagi
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muud kui ļaste jaoks' Lapse seisukohalt v ib mängudes oļla roh_

kem reaļistĮikke moįJeiį, k'i täiskawanu arvata oskab' Fiimi

vaad.ates ei pruugi rup' iį"t"usiat reaaļsusest eristada: poiss' kes

"ĮĮ Įį:"rrräi. uĻ"r.įiā efekte, usub, et nii v ib olla ka reaaleLus'

Peaiegi ei pruugi milgiv laps isegi teada' miiļisteĮ aĮustel ta oma

mängu ja seI}e . , įį"'Ėeeri : on siin tegemist puhta välja_

m eldisega, frļmisįižeĮlu r"'t"u'lute kokkusulatamisega voi äkit-

.įit -""r a"i'iip anud frimiĮ i gu j äljendamis e ga. Igasu guse män gu

mängimiseks on ",:urir'"a 
;Ė"u ee]tead'mised' kust need aga

pärinevad, poi" tupĮĮ^jä"r<s įi"ii"e' Siinkohal v ib tuua näiteks

įĮestahendused Siļveri mängust:

Mįnu auto Į'riks Įend'ama, ta Įaseb pom-m-e,.Ī_ -.,f SeĮĮela saab surma ha -
bensiĮnipomrn;so iKįiĮiį Āl"' r'a"'tt Mįs sa h'omme teed? - Ld'hen teįse

rį)hma. _ Sa eį ,oo. _ ,i'ir'ri^ļ""į - ģnļ sa oĮed' juba surnud.. _ Kuįdas nįį? -
Sest (rnįnu) auto Įaseb suĮĮe pomrnĮ'

Se}ļe diaļoogl p hjaĮ v ime näha' kui kereesti:ui"_'9_^fTlTi]l:

į'j:il;ä"""-';.äjii*r'į"ra'-''ar'į" jut."'g*\k:'ļ"o::,l:l]^"T]:ff

l.1äįää"ä;niĻ"*k*į1*'""'įĮĻ::1*:L1*i:ii""1",1li,äil:T;iliä;T;ä'* ;ängida' Ta vastas' et m tļes sel1e ise välj

Kustsatead',etberlsiīnīpomrnįd.onoĮernas?-JįjreĮįkuĮteioĮegi.-VoįboĮĮa
;kh;;;, '; 

iĮed Įrhtsatt'kushįĮt kuuĮnud3 - Ei oĮe kuuĮnud'

Īgasu gune farrtaasiaļooming ehitatakse iiĮes' tegelikkus_e 
1ļemen

tidest kogemuste pa;i;i'_ šį"gį - mid'a rohkem kogernusi' seda

rohkem materjaĮi on kujutĮuse käsutuses (Spivakovskaja 1986: 44)'

Kui ma palusin ļrp.;;;"*utelkirjeĮdada mänge' mida lapsed on

ise väIja m eĮnud, t"ļd;;ilseks pähilise,t täiskasvanute tegevusi

imiteerivat" -angräE_u4"ia"i' Ļuuhu}gas leidus m ni arvuti-

mängu stižee kirjeldus'

Päriselu, sellest v etud mängumudeļid' eeskujud ja

käitumismallid loovmängudes

Loovmängud on mitmesugustele muutusteĮe altimad kui kindla

struktuurig. *a.,g"ā' Ütįt"Ii'" t"g"'' mis määrab suuresti män-

gude sisu ningholail;teia pot"est p lie sarnastena, "" ili1.ttj"d'
nukud ja autod il;ī;J kiįl.įnamiku praeguse aja inimeste
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Foto 1. Arstimäng "Karoiiine" lasteaias. Foto: K. Veidenbaum 2002. ER.Ą'
Foto 4837.

lapsep lvemälestustesse. oma mängudes jäljendavad Įapsed kodus
nähtud tegevusi, eeĮdused selliste mängude paremaks läbiviimiseks
on loonud mänguasjatci stus: on olemas mängu-lauan ud, nuku-
riided jne. Lasteaed annab ette mänguv imalused vahendite näoĮ,
miĮlega kokkupuutumine valmistab lapsi ette praktiliseks e}uks,
kasvatajad tutvustavad Iasteļe täiskasvanute tcjid. Kodu-, poe-,
arstimäng paistsid olevat lasteaias tįidrukute seas k ige populaar-
semad, kuna nende mängimiseks olid loodud ka vastavad eeldused:
"arsti" jaoks mängu-arstiriistad (foto 1) ja nurk, mil]eļ kogunisti
nimeks "perearstikeskus", "poe'' jaoks vastav lett ja mängurahad,
"kodu" jaoks mugav nukunurk (foto 2) ja mängukook (foto 3). Nen_
de mängude juurde kuuluvad muidugi ka vastavad tege}ased: arst
ja patsient, mriuja ja ostja, ema, isa, iapsed, Įemmikļoomad. Sealjuu-
res tajutakse kodumängus koera v i kassi v rdväärse pereĮiikme-
na, kes o kaaslane nii kocigis, eĮutoas kui jalutuskäiguĮ mängu-
beebiga. Maakodudes esineb sellist nähtust t enäoliselt hawemini,
kuna seal on ļoomadesse suhtumine teistsugune, maale orr loomad
v etud funktsionaa1setel kaalutlustel, mitte lemmikļoomadeks na-
gu Įinnakodudes. Kassi oĮuļisust kodumängu tegelasena näitab
j ärgmine dialoog nukunurgast:
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Karoļin: Mn'jciu!
"Ema" Kädi kamandab vastu: Tįta oĮed!

Karoļin: Ma tahan kįįsu oĮĮa!

Tudrukute kodumāngudes poisse meeļeļdi huika ei v eta. Kodus

orr vaļitsev isik ema, mži:rgudes korratakse tema sekeļdusi, isa kodust

väĮjas tehtavat tÖÖd on mängu kziiguga raskem siduda (Kor-

kiaĻangas 1996: 75). Poisid ei ole tavaliselt oodatud isa mängima,

sest teįa mängus ei vajata. Isa on ka päriselus rohkem tagaplaani1

oĮev tegelane, eriti }innakodudes. Tihtipeaie ei tuļe ta koju, enne

kui lapĮed onjuba voodis, seega ei ole ta1 kodus eriļist funktsiooni.
Teistsugune on situatsioon maakodudes, kus poiss saab järgneda

isale teįa tegemiste juurde ja isegi t ost osa v tta (Virtanen 1978:

32). P ļļuhuii3ut" peredes jäĮjendavad poisid praegugi kodutalu
"meeste toid" (Korkiakangas 1996: 75). Lapse siĮmis on naine aļati
kodus domineeriv figuur, tema määrab kindIaks 1aste tulekud ja

minekud, tema on see, kes paneb nad riidesse, toidab, jne' Ema
esindab täiskasvanulikku
j udu, ta on rihtaegu hooĮit-
sev ning tįįranļik käskija
(Virtanen 1978: 31). Seda
viimast roļii nāivad väike-
sed trįdrukud t eiiselt nau-
tivat. Kodu-, arsti- ja Poe-

Foto 1. Mänguk cik "Karoļiine" ļasteaias. Fotol K. Veidenbaum 2002. ERA,
Foto 4839.

mäng annavad vastavalt "emale", "arstile" ja ,,miiujale,, selle posit-
siooniga kaasnevad igused, vastutuse ja v imu. Leea Virtanen
(1978: 33) seletab niisuguste rolļide nautimist sellega, et lapsed
peavad pika aja jooksuļ variemateļe alistuma ning neil ei ole v imu,
mida laps kujutleb oļevat täiskasvanuteļ.

Veebruaris tegin "Karoļiine" lasteaias u]estähend-usi mitmest
situatsioonist, mis iļļustreerivad m ndagi eeipool vaidetust. įĪlres
neist mängis tridruk, et tema laps on haige, ja kutsus taite kiirabi.
Samal aja] suhtus ta karmiļt teistesse korvaloļevatesse lastesse, ta
kamandas neid eest ära ja kurjustas, et kui nad segavad-, ei saa ta
ļast ravida. See oli tema laps ja kuna ta oii haige, oli ta eriti tähtis'
Seile rräite juures tuleb arvesse v tta, et samaļ päeval oĮi riks
l'asteaialastest k huvalu ja oksendamise pärast koju läinud,
kasvatajad arvasid, et taĮ on mingi viirus kaļļai'Arstimängu mängi-
sid sel päeval ka teised lapsed. Seega saavad niisugused mängud
ainest vahetu]t igapäevaelust, sellest, mis on parajasti aktuaaļne.

Seļļiseid mänge nagu kodumäng ei mängita primitiivsetes uhis-
kondades, kus tr.įdrukud peavad juba varases eas oma väikeste
dede-vendade eest hooļt kandma (Virtanen 197B:32). Kui lapse

205

Foto 2. Nukunurk "Karoliįne"
lasteaias. Foto: K. Veidenbaum
2002. ERA, Foto 4838.
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kasvatamist erilise rįhiskondliku kohustusena ei eksisteeri, vaid see
toimub koigi kogukonrraliikmete kaasabiļ ning Įapsed tootavad koos
täiskasvanutega, onAlla Spivakovskaja (1986: 6) s nu] lapsep Įvel
ja mängul teine tähendus ja sisu kui tänapäevases arenenud
t rijaotusega įįhiskonnas.

Televisiooni m ju laste loovmängudele

Filmidest m justatuse puhul on oluline, kui hitjuti mingit filmi
nähti. Nagu mainitud, oli 4-aastane Karl tugeva impulsi saarrud
"Batmani" filmist, mida oli just eelmisel htul TV3-st näidatud. Ta
oli täielikus Batmani-lummuses. Karļ avaldas soovi ise samuti Bat-
man olĮa, sest too on tugev. Ihaļust Suurema v imu ja j u järele
näitavad ka teised lemmikkangelased, kellega end mängudes
samastatakse. Ehk on siingi p hjuseks laste n rkus ja alistumine
vanematele päriselus. Eri]ise populaarsuse oli saavutanud Pipi
Pikksuka seriaal. Lapsed jäljendasid Pipit, tema populaarsusest
kirjutasid muile lapsevanemad ning see ilmrres ka mängus. Ürret
minu esimestest vaatluspäevadest tegi Katy-Gerda telgist Sega-
summasuvila, ajades seal sees k ik sassi. Kasvataja imestas, et
varem pole ta kordagi telki mängun usid viinud ja sinna iaiaii
pildunud. Järgmisel päeval krisisin:

- Kas oĮed Pipit Įugenud?
_ Eį, teļehast Dadtan, ma oĮen Pīpī ftinn.
_ SeĮĮepcirast sa mringisidhi S egasumrnasuuįĮat?
Noogutab.

5-aastane Age kirjeldas, et Įasteaias mängitakse Pipit Suure vaiba
peaĮ, iiks mängib Pipit, teine Anrrikat, kolmas Tommit. Age ise
armastas Pipit mängida ja ta uskus, et tema voib Pipiks saada 9_
aastaseĮt, sest Pipi oli seĮles filmis just nii vana. Mitmed trįdrukud
tahtsid olla Pipi moodi, sest ta on tugev ja vaimukas.

Jahmatama paneb intervjuul ik 7-aastase Maarjaga, milles
kajastub samuti soov v imu ja tugevuse järele, kuid mis näitab
iihtlasi, kuidas frlmidest saab ppida sotsiaalset käitumist. Kuid
tegemist v ib olla ka näitlemiskire rahuldamisega. Ktįsisin Maar-
jaĮt, millised on tema lemmiktegeļased seriaalidest. Tema vastas;
"Need, kes ainult trilitsevad, sest siis saab ka ppida triļitsemist, et

siis ega trįlitseda.,,Minu krįsimuse peale,,kas de orļ suur triIitseja,
vastas ta: "Ei, lihtsalt mina ļähen taite t<aiļate ja ta hakkab įl"e utrilitsema ja siis ma saan neid.o"-*iāĮ"tau.''

Eelkooļieaļised ļapsed teevad ot.rrļt*į eeskujude kohta hoopis
teiste kriteeriumide järgi kui suure.rr.ā trp."a;a täiskasvanud_Pole
oluline, kas see, keiļe moodi 

"a*e lups įiļa tähab, on inimene v i
hoopis m ni kummaline eļukas voi tooÄ. wtiiteks v ib tuua 3-aastase
Kädi, kes soovib olla suureks_saades Teletrrįsu moodi, sest Teletups
on armas, v i 5-aastase Hei1i, kes tahaks Įa.naneda Digimoniga.
V_anemad lapsed aga arvestavad rohkem ."liuįr, mis onĻoimalik.
ļ'Įii sain koolirtįhma ļa.ste käest eeskujude jä]iemmikute kohta
kusides vastuseks ainult, et soovitaks" įu. *orrį teļerist nähtud
kuulsa näitleja v ilauĻa moodi. Nimetati rrr"t puJ"rit, Eda-Ines
Ettit, Eve1ini sarjast "Õnne 13", Katrin K"r;;į Eļki.Noott.

:

EĮukutsed: eeskujud täiskasvanute maailrnastjā . l ,

televisioomist

Kui me tahame teada, mil]iseid eeskujusid saab laps.päriselust ja
teļevisioonist, tasub tähelepanu pcicirata nerrde įĮoit eelistatud
eļukutsetele. on tavaline, et lapsed mängivad rrįnde,eĮukutsete
esindajaid, kelleks nad ise saada tahavad. Poiste seas on pgp ĮaaTne
poĮitseiniku-mäng ning soov saada Suurena politseiniĻuk..i o-.
m ju on siin Kanal2-s igal t Öpäevai näidatavaļ seer:iafrĮmi1,1ila1ļ<er
- Texase korravalvur", mis on mitmete poiste lemmik:., ,

Et lapsed rįtdse tu1eksid se]1e peale, mi]ļiste elukutsete esinda-
jaid jäljendada, ning et tekiks soov saada Lihe v i teise arneti pida-
jaks, on vaja, et neil oleks sellest mingit aimu. Seega juhtub harva;
et vāike poiss v i tr.idruk tahab saada näiteks teadlaseks._ kui ka
lapsel on kokkupuuteid tead1astega oĮnud, siis t enäoļiselt ei ole
see ametk rva]tvaadates kuigi p nev. Muidugi onv imalik, etĮapsel
on tuttavate SeaS keegi eriti toreda iseloomuga teadlane' kelĮega
tahetakse just seet ttu sarnaneda, v i on nähtud televiisorist
p nevat uĮmefilmi, kus teadlased tegelevad salapäraste ning p _

nevate asjadega. Tavaliselt on aga lasteaia]aste eĮukutse-unįstused
seotud ikkagi praktilisemat laadi tegevusega, mida on ļihtne k r-
vaĮtjälgida, k ik abstraktsem jääb tuļevikku. Nii tahaksidtudrukud
saada mriüjaks, juuksuriks, modelliks, baleriiniks, tantsijaks v i
iluv imlejaks, kunstnikuks, arstiks v i loomaarstiks.
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Täiskasvarrute roll mängrrmaailma kujundaj atena.
Kommertslik aspekt

Lasteaed ja kasvatajad annavad ļastele v imalusi erinevate mängu_
de mängimiseks, jagades neile soovitusi ja mänguasju. Taiskasva-
nute roļl mängude m jutamise1 avaldub ka mänguasjade tootmi-
ses: on ju Teletupsud, Barbie'd, Miki-Hiired ja Pokemonid täiskasva-
nute loomir:.g. Välja kujunevad moemänguasj ad: "Karoliirr.e" laste-
aias selgus, et praegu on popp omada Beebi Bo'd (nii kutsuvad teda
lapsed, aga poes on nukukarbi peale kirjutatud Baby Born), mida
ka televiisoris reklaamitakse.

Mänguasi, mis on kujunenud paljude trįdrukute kodus ļausa
elementaarseks, on Barbįe-nukk. Mitte ainurįksi selle omamine ei
ole moeasi, Barbie-maailmas on välja kujunenud omaette trendid,
mis muutuvad koos aja ja täiskasvanute moega. Barbie-nuku juurde
kuuluvad mitmesugused atribuudid. Mida rohkem neid on, seda
uhkem: Barbie-maja, r ivad, vahendid soengute tegemiseks jne.
Barbie on naiseliku įlu ideaaĮ, Iaps saab tema peal katsetada
erinevaid soenguid ja r ivaid. P hjusel, et Barbie on ilus, et taĮ on
kaunid juuksed, et taļ on palju ilusaid riideid, mida lastel pole,
avaļdasid mitmed tįįdrukud soovi sarnaneda Barbie-nukuga.

Populaarsed mänguasjad, mida lapsed tunnevad ka kui lastesaa-
dete v i filmide tegelasi, on Teletupsud, Digimon, Pokemon, Miki,
Pluuto, Karupoeg Puhh, Pipi, Roosa Panter, kass Gįrfreid, L vi-
kuningas, Tom ja Jerry. Sellistel tegelasteļ on tähtis koht mängu-
asjade seas, kuna nad on kergemini identifitseeritavad, neiļ on oma
kindlad nimed ning nad on k ikidele tuttavad. M ne tavalise
kaisukaru v i jänkuga v rreldes on neist lihtsam rääkida ja nen-
dega uhkeldada. Teļerist nähtud saated ja fitmid v imendavad
mäaguasjade tuntust ning samas laste vajadust nende järele.
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