
KUULEKUSE KAARDID (1)

Sinu õel on täna palju koolitöid teha 
ja tema kord on nõusid pesta. Ta 
palub, et sina aitaksid tal nõud ära 
pesta.  

Sa pesed õe eest nõud ise ära, et 
ta saaks oma koolitöid teha. 

Auhind: 
Saad 3 märki.

Sa oled hea sõber! 

Auhind: 
Anna 1 märk teisele mängijale ja 
vaata, kuidas tema näole naeratus 
tuleb. 

Sa mängid videomängu ja oled 
jõudnud juba päris kõrgele 
tasemele, kui ema palub sul 
kassile süüa anda. 

Sa paned mängu pausile ja 
annad kassile süüa. 

Auhind: 
Saad 2 märki. 

Sul on sõbrad külas ja peale 
nende lahkumist näed, et nad on 
toa segamini ajanud.   

Sa koristad toa ära enne kui ema 
ja isa koju jõuavad ja selle 
avastavad. 

Auhind: 
Saad 1 märgi. 

Sul on koolis homme kontrolltöö ja 
su ema tuletab sulle meelde, et 
teleri vaatamise asemel peaksid sa 
õppima. 

Sa õpid kiiresti ära, et jõuaksid ka 
veel televiisorit vaadata. 

Auhind: 
Kahjuks oli teleri vaatamine sinu 
jaoks siiski liiga oluline. Sa ei saa 
ühtegi märki. 

Sinu vanemad peavad minema 
natukeseks ajaks naabrite juurde 
ja paluvad sul seni väikest õde 
valvata.  

Sa oled nõus ja hakkad oma 
väikese õega mängima. 

Auhind: 
Saad 2 märki. 

Sa märkad, et su koolikaaslasel 
pole toidu ostmiseks raha. 

Sul on kotis kaasas õun ja sa 
annad selle talle. 

Auhind: 
Võta 1 märk sellelt, kellel on märke 
kõige rohkem. 

Su sõber helistab ja kutsub sind 
kinno. Sa oled nõus, aga peale 
kõnet tuleb sulle meelde, et pidid 
hoopis trenni minema. 

Sa helistad sõbrale tagasi, 
vabandad ja lähed trenni. 

Auhind: 
Saad 1 märgi.
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KUULEKUSE KAARDID (2)

Sõnakuulmine on õige, aga mitte 
alati lihtne. 

Auhind:  
Võta pakist järgmine Vabanduste 
kaart ja vaata, mis seal kirjas on. 

Sa käid WC-s ja sulle tuleb 
meelde, et peaksid käed ära 
pesema. 

Sa mõtled endamisi, et need käed 
ju pole mustad, aga pesed nad 
siiski ära. 

Auhind: 
Saad 1 märgi. 

Ema palub sul trepi puhtaks 
pühkida. 

Sa küsid, et kas sa võid seda peale 
lõunat teha ja ema on mõus. Peale 
lõunat sa pühidki trepi puhtaks 
nagu lubasid. 

Auhind: 
Saad 2 märki. 

Sinu sõbrad kutsuvad sind kinno, 
aga sul pole piisavalt raha. Nad 
pakuvad, et laenavad sulle raha. 

Sa keeldud ja otsustad minna kinno 
siis, kui sul on kinopileti jaoks raha. 

Auhind: 
Saad 2 märki. 

Õues sajab vihma ja sa peaksid 
prügi välja viima. Sinu vanem vend 
pakub oma abi. 

Sa tänad teda, kuid võtad 
vihmavarju ja teed selle töö ise ära.  

Auhind: 
Saad 1 märgi. 

Sinu vanemad tulevad poest ja 
auto pagasiruum on toidukotte täis. 

Ilma palumata lähed sa kohe neile 
appi ja aitad kotid sisse tuua. Tubli! 

Auhind: 
Saad 2 märki. 

Külalised on tulemas ja ema palub 
sul tolm ära võtta. 

Sa võtad tolmulapi ja pühid tolmu 
ära igalt poolt, kuhu ulatud. 

Auhind: 
Saad 1 märgi. 

Hea uudis! Sa pole laisk inimene. 
Sa oled õppinud olema kuulekas.  

Auhind: 
Viska oakotti uuesti. Kui see tabab 
tühja ruutu, saad 2 märki. Kui see 
tabab X ruutu, saad 1 märgi.  
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