
ÕPILASELE                                          LISA 5 

.................................................................................................................................................................  

KUI HEA VABANDAJA MA OLEN 

• Pane ennast proovile! 

• Leia enda jaoks sobilik variant. 

See on meeleolukas mäng, mis ei võimalda mõõta konkreetseid tulemusi! 

1. Lepid sõbraga kindlaks ajaks kohtumise kokku, kuid hilined pool tundi. 

Missugune on sinu vabandus? 

a) Tead, mul jäi kell seisma... 

b) Vabanda, et ma sul oodata lasin. 

c) Mul on täna nii paju tegemist. Hea, et ikkagi jõudsin. 

 

2. Sa oled lubanud laenatud asja tagasi tuua, aga unustasid selle koju.  

Missugune on sinu vabandus? 

a) Anna andeks, unustasin raamatu koju. Toon selle hiljem ära. 

b) Oh, mu mäluga ei ole vist kõik korras... 

c) Ema koristas mu tuba ja pistis selle ilmselt kusagile. Tema tagant on täiesti 

võimatu asju leida. 

 

3. Leppisid sõbraga kokku, et lähete koos nädalavahetusel kinno.  

Kodus aga selgub, et pead hoopis perega maale vanaema juurde sõitma.  

Sa ei taha aga sõbra silmis titekas ka paista … 

Mida teed? 

a) Helistad sõbrale ning palud vabandust, et ei saa tulla. 

b) Oled vanemate peale solvunud, et nad sinu soovidega ei arvesta. 

c) Helistad sõbrale ja ütled, et jäid haigeks. 



4. Lubasid emale, et koristad toad ära. Unustasid end kauemaks arvuti taha 

ega jõudnud koristada.  

Mida ütled emale? 

a) Õpetaja käskis mul klassi koristada, just jõudsin koju. 

b) Jäi kahjuks pikemaks arvuti taha, aga ma hakkan kohe koristama. 

c) Leidsin arvutist ühe tohutult põneva lehekülje. 

 

5. Sõber ütleb: "Sa oled mingi linnuga (kotkas, öökull...) kohutavalt sarnane." 

Sina vastad: 

a) Täpselt, sul on õigus! 

b) Arvan, et sina oled rohkem.  

c) Vähemalt selles küll, mis elukogemust 

puudutab... 

 

 



Punktitabel 

 a b c 

1 6 3 0 

2 3 1 6 

3 3 0 6 

4 6 3 0 

5 1 6 3 

 

2–10 punkti 

Suudad teisi veenda, et sina pole mingil juhul ise süüdi. 

Ikka on keegi teine süüdi. 

Kipud vabandusi välja mõtlema ja usud ise ka seda, mida kõneled. 

Kontrolli oma käitumise õigsust – see muudaks sinuga suhtlemise lihtsamaks. 

 

11–19 punkti 

Oled väga viisakas suhtleja. 

Tead oma vigu ja tunnistad neid ausalt.  

Sa ei varja ega otsi süüd teistes. Oled otsekohene ja aus.  

Sinu sõbrad võivad sinuga alati arvestada. 

 

20–30 punkti 

Sul on enamasti alati sobiv seletus oma vigadele ja puudustele. 

Püüad enamasti süü kellegi teise kaela veeretada. Sa ei kohku ka vale ees. 

Oskad enda üle nalja heita. 

Sinu anne igasuguseid seletusi välja mõelda paneb muigama. 
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