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VIPLALA
WIPLALA, HOLLAND 2014

…………………………………………………………………………
Režissöör: Tim Oliehoek

Filmi pikkus: 96 minutit

Osades: Géza Weisz, Peter Paul Muller,
Kee Ketelaar, Sasha Mylanus, Jack
Wouterse

Soovitame: alates 6. eluaastast

Eesti hääled: Mart Müürisepp, Piret Kalda,
Helene Vannari, Raivo Mets, Mikk Kaasik,
Anti Kobin, Aurora Künnapas, Dagmar Oja,
Maiken Schmidt, Kaspar Velberg

Õppematerjalid on tehtud põhikooli I-II
kooliastme õpilastele.
Õppematerjalide teemad: perekond,
sõprus, tunnete väljendamine, maagia,
enesekindlus ja hakkamasaamine

…………………………………………………………………………
FILMI LÜHITUTVUSTUS
Vahva ja meelelahutusliku koguperefilmi
nimiosaliseks on kümnesentimeetrine
olevus Viplala, kes on pärit maalt, kus kõik
oskavad võluda, mida nad ise nimetavad
tinistamiseks. Kuid Viplala ei oska väga
hästi tinistada, ta tunneb seepärast häbi ja

otsustab oma maalt lahkuda. Roomanud
läbi pika koridori, satub ta perekond Blomi
kööki. Pereisal härra Blomil, kes 9-aastast
Johannest ja 12-aastast Nella Dellat üksi
kasvatab, pole eriti aega tegeleda oma
lastega. Kui Johannes Viplala kogemata
köögist maapähklivõi purgi tagant avastab,
on ta rõõmus, et leidis endale sõbra. Üsna
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pea saab ülejäänud pere ta saladusele
jälile. Nella Della arust on see huvitav ja
põnev, aga härra Blom ei usu pisikestesse
tinistavatesse päkapikkudesse. Ent siis
muudab Viplala kogemata kõik pereliikmed
endasuurusteks ja loomulikult ei suuda ta
neid tagasi tinistada. Nii algabki pisikeste
inimeste seiklus suures maailmas.
Film põhineb hollandi lastekirjaniku Annie
M. G. Schmidti "Viplala lugudel", mis on ka
eesti keeles ilmunud.

VIHJEID FILMI ANALÜÜSIKS
Ülesanded jagunevad laias laastus kaheks;
filmieelseteks ja filmijärgseteks. Arvestatud
on, et õpilased saaksid mõtteid vahetada,
teha meeskonnatööd, kontrollida oma
teadmisi ja siduda uusi teadmisi
varasematega. Kasuks tuleb muinasjuttude
ja teiste lastejuttude tundmine, lai sõnavara
ja piire murdev fantaasia.

Enne filmi vaatamist soovitame
Annie M. G. Schmidti raamatu
"Viplala lood" I osa õpilastega läbi lugeda.

FILMIEELSED TEGEVUSED
1. Peategelased
Raamatut lugedes tekib igal inimesel oma
ettekujutus sellest, millised teose tegelased
ja nende ümbrus välja näevad. Kui
raamatus on ka pildid, hakkavad tegelased
lugejate silmis pisut sarnanema. Arutlege
lastega, millisena nad kujutavad ette
perekond Blomi. Selleks võib kasutada
järgmisi sissejuhatavaid küsimusi:
a) kas perekond Blom on traditsiooniline
pere?
b) kuidas pereliikmed omavahel läbi
saavad?
c) milline isa on härra Blom?
d) kes veel kuuluvad Blomide perekonda?

Hollandi lastekirjanik Annie M. G. Schmidt
kirjutas "Viplala lood" (Wiplala) ligi 60 aastat
tagasi. Kas raamat tundub tänapäeval
vanamoodne? Kas raamatus käsitletavad
teemad on iganenud? Kas tegelased
puutuvad kokku asjadega, mida tänapäeval
enam ei kohta?
2. Film ja ootused sellele
Vaadake koos lastega filmi treilerit ja
plakatit. Lapsed võiksid jutustada, millist
filmi nad selle põhjal ootavad: kas film on
tänapäevane, tõsine või naljakas, kiire või
aeglane, kas seal kasutatakse eriefekte?
Filmi eestikeelse treileri leiad lingilt:
https://www.youtube.com/watch?v=_COff_iiOrM

3. Geograafia
Nii raamatu kui filmi tegevus toimuvad
Hollandis Amsterdami linnas. Arutlege
lastega, mida nad teavad Hollandist ja
Amsterdamist ning kas nad on seal käinud.
Kas nad teavad, et Holland on kuningriik?
Mida see tähendab? Mis on Hollandile
iseloomulik (tulbid, jalgrattad, kanalid,
uisutajad)? Arutlege pärast filmi, kas need
iseloomulikud asjad esinesid ka filmis.
Vaadake maakaardilt või gloobuselt, kus
asub Holland ja kuidas sinna saab reisida.
4. Mütoloogia
Tutvustage lastele vanakreeka legendi
titaan Atlasest. Arutlege, kas Atlas on
päriselt olemas. Mis vahe on müüdil ja päris
elul?
FILMIJÄRGSED TEGEVUSED
4. Karakterid
Nii raamatul kui filmil on neli peategelast:
Viplala, härra Blom, Johannes ja Nella
Della. Nad kõik on väga erinevad.
Kirjeldage neid tegelasi gruppides,
kasutades järgmisi omadussõnu:
UUDISHIMULIK
ULAKAS
PÜHENDUNUD
KAASTUNDLIK
ABIVALMIS
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KANNATAMATU
HAJAMEELNE
TRAGI
HOOLIV
KÄRSITU
Arutlege, kas teie klassis leidub mõni
Viplala, härra Blom, Johannes või Nella
Della.

5. Filmi sisu mõistmine
Arutage lastega, milliste tegelastega tekkis
filmi peategelastel konflikt ja miks? Kas
nendel tegelastel, kes käitusid
peategelastega halvasti, oli põhjust kuri
olla? Heal ja kurjal on tavaliselt lihtsad
põhjused, keegi pole kuri niisama.
Kas perekond Blom tegi ka ise kellelegi
kurja? Aga Viplala? Mis võis olla selle
põhjuseks? Kuidas halba tegu heastati?
Lase lastel rääkida, kas nad on ise ka vahel
teinud kellelegi kurja kogemata või olude
sunnil? Kuidas nad olukorra lahendasid?
6. Filmi teemade üle arutlemine
PEREKOND JA SÕPRUS
Filmis on Blomide pere pisut teistsugune
kui raamatus. Millised on peamised
erinevused? Kas filmi-Blomid on
meeldivamad tegelased kui raamatuBlomid? Miks õed-vennad vahel tülitsevad?
Kas seda saaks vältida? Milline on isa roll
peres? Kas isa saab asendada ema? Kas
lapselt saab nõuda täiskasvanuks olemist,
kui peres on mõni täiskasvanu puudu?
Kuidas saavad lapsed üksikvanemat
aidata?
Kuidas saada sõpru? Kust läheb piir tuttava
ja sõbra vahel? Mida tähendavad väljendid
"seitse puuda soola koos ära sööma" ja
"sõpra tunned hädas"?
TUNNETE VÄLJENDAMINE

Blomide perekond ei ole tavaline, sest siin
puudub ema. Kas isa ja lapsed räägivad
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puuduvast emast? Miks? Emad on
tavaliselt peres need, kes lastega rohkem
räägivad, neile nõu annavad ja neid
igapäevaselt toetavad. Kas Johannes ja
Nella Della räägivad igapäevaselt sellest,
mida nad tunnevad? Kellega nad oma asju
arutavad?
ENESEKINDLUS JA HAKKAMASAAMINE
Kes on Blomide seas kõige hakkajam? Mis
te arvate, miks Johannesel ei taha koolitööd
õnnestuda? Miks Viplalal tagasitinistamine
välja ei tule?
8. Ülesanded ja tegevused filmi teemadel
RÜHMATÖÖ
Jaga õpilased 3 rühma. Iga rühm kujutab
ette, et nad on umbes 10 sentimeetri
pikkused, aga muidu täiesti tavalised
inimlapsed. Igal rühmal on missioon:
1. Panna hommikul riidesse ja minna kooli
2. Valmistada õhtusöök ja pesta nõud
3. Korraldada klassiõhtu ja võtta sellest
osa
Iga rühm peab leidma vastused
järgnevatele küsimustele:
1. Millised peamised probleemid ja
takistused ülesande täitmisel tekivad?
2. Kuidas neid takistusi ületada üksinda,
kuidas kambakesi?
3. Millised maagilised võimed aitaksid neid
ülesandeid paremini lahendada?
SÕNAMÄNG
Viplala ütles, et tema maal nimetatakse
võlumist tinistamiseks. Kuidas veel saab
võlumist nimetada? Viplala kasutas
tinistamiseks spetsiaalseid liigutusi, ent
maagiaks kasutatakse lugudes tihtipeale ka
erinevaid esemeid. Palu lastel nimetada
maagilisi esemeid ja selgitada, millistest
varem loetud, kuuldud või nähtud lugudest
nad neid teavad? (võlukepp, seitsme
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penikoorma saapad, võlupeegel,
nähtamatuks tegev mantel, lendav vaip,
džinn pudelis jpm). Kas võlukunst teeb elu
lihtsamaks? Aga paremaks? Mis võib viltu
minna?
KOKAKUNST
Kas panite tähele, et filmis on peaaegu kõik
seiklused seotud toiduga? Millised on
Blomide lemmiktoidud ja miks neile mõni
toit üldse ei maitse? Kas oskate mõnest
halvast toidust lihtsa nipiga teha hea toidu
ilma tinistamata? Paluge lastel jutustada,
milliseid toitusid on nad valmistanud
retsepti järgi?
Kas selle raamatu ja filmi puhul kehtib
mõttetera, et armastus käib kõhu kaudu?
Miks?
9. Film ja raamat
Kindlasti märkasite, et raamat ja film
erinevad teineteisest päris palju. Millised
tegelased filmis puuduvad? Millised
tegelased on teistsugused kui raamatus?
Millised stseenid filmis puuduvad ja mis on
filmis olemas, aga raamatus puudu? Miks
on raamat ja film nii erinevad?
Enne filmi soovitasime arutleda, kas
raamatus on midagi vanamoodsat, mida
tänapäeval enam ei kohta. Kas filmis on ka
midagi sellist, mis tundub ajast ja arust?
Seleta lastele, kuidas muusika, eri- ja
heliefektid mõjutavad teost. Arutlege, kumb
jätab fantaasiale rohkem ruumi, kas raamat
või film?

Õppematerjalid on loonud Katrin Rajasaare
(Tallinnfilm, Eesti Rahvusringhääling).
Õppematerjalide valmimist toetas Eesti
Kultuurkapital.
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www.kino.ee

