
Kuidas teha varjuteatrit? 

Vaatame, millised asjad on läbipaistvad ja millised on läbipaistmatud. Mida vahvat saame ette 

võtta asjaga, mis on justkui läbipaistev, aga samas ka läbipaistmatu?  

 

Kattuvus õppekavaga: Läbipaistev, läbipaistmatu. 

Katse kirjeldus 

“Varjuteater” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Paaris või meeskonnas. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

küpsetuspaber 1 meeter 

väike valgusallikas (taskulamp, telefoni 
taskulamp, laualamp vms) 
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Kuidas katset läbi viia? 

1. Palu lastel ettevalmistada mõni lühilugu, muistend või jutuke, mida saaks etendada 

tegelastega. 

2. Jaota rühma (paari) peale üks küpsetuspaberi leht ning valgusallikas.  

3. Pane toas tuled veidi hämaramaks või hoopis kustuta ära. 

4. Aseta küpsetuspaber seinana oma grupi ette ning lase valgus sinna peale.  

5. Pane valguse ja paberi vahele käsi ning jälgi, milliseid varje käsi tekitab.  

6. Nüüd oled valmis erinevate käe asenditega (või pabernukkudega) jutukest esitama! 

 

Katse tausta selgitus  

Kõik asjad meie ümber muutuvad meile nähtavaks valguse abil. Et midagi näha, peab 

valgusallikast tulev valgus objektilt meile silma peegelduma. Valgusallikaks võib olla näiteks päike 

või lamp. Aju töötleb silma jõudnud valguse infoks ja nii saame aru, mida vaatame ja mis värvi 

see asi on.  

Mõned objektid peegeldavad tagasi rohkem valguskiiri kui teised ning mõni ei peegelda peaaegu 



üldse. Kui valgus läheb objektist läbi, siis meie silma sealt valgust tagasi ei peegeldu, mis 

tähendab, et meie silm tajub seesuguseid objekte läbipaistvana. 

Valgust käele suunates tekitab see taustale varju. Vari tekib sellepärast, et käsi takistab 

valgusallikast tulevaid valguskiiri. Selle tulemusena valgus käe taha ei jõua ning sinna jääb 

pimedus. Valgus, mis käest mööda läheb langeb aga teistele objektidele (näiteks sein) ja 

peegeldub sealt tagasi (ka meie silma). Seda pimeduse laiku valgustatud objektil tajubki meie 

silm varjuna. 

Selliselt saame kasutada oma käsi erinevates asendites, et matkida näiteks loomi. Samuti võime 

paberist või muust läbipaistmatust materjalist nukke välja lõigata, et nendega lugu etendada. 


