
Käi tu mis koo deks rei si del/vä lis tur nii ri del

Osa len                                                                              ning mõis tan ja nõus tun järg ne va ga: 
  Mi nu tur va li su se ja heao lu eest vas tu ta vad täis kas va nu test saat jad aja va he mi kul, mil 

oma va ne ma te hoo le alt lah kun ku ni ko ju ta ga si jõud mi se ni. 
  Jär gin ko gu väl ja sõi du ajal täis kas va nud saat ja te ju hi seid ja nõuan deid.
  Kui ma min gil põh ju sel ei saa mees kon na le või gru pi le järg ne da, kü sin täis kas va nud

saat ja telt lu ba ning an nan oma asu ko hast tea da.
  Ma ju tus on eel ne valt kok ku le pi tud ja toad ja ga tud. Ma ei ma ga il ma loa ta mit te

ühes ki tei ses toas.
  Olen õi geaeg selt ko hal kõi gil koo so le ku tel ja te ge vus tes.
  Jär gin oma heao lu hu vi des keh tes ta tud reeg leid, seal hul gas

 - ei tar bi al ko ho li,
 - ei tar bi ui mas teid,
 - ei suit se ta.

  Üt len täis kas va nud saat ja te le, kui mind mi da gi häi rib või kui mul on mu re en da või 
tei se lap se tur va li su se pä rast.

  Üt len täis kas va nud saat ja te le, kui va jan mi da gi, et üri tu sest osa võt ta.
  Aus tan teis te las te osa le mist, ai tan neid ja käi tun spor di me he li kult. Näi tan head eesku ju:

ei joo al ko ho li, ei tar vi ta ui mas teid, ei ka su ta ro pen da vat, ras sist li ku, ho mo foob set või 
muul moel disk ri mi nee ri vat kõ nep ruu ki.

  Aus tan iga osa le ja ja teis te seo tud isi ku te õi gu si, vää ri kust ja väär tus hin nan guid ega
ka su ta ver baal set, füü si list või sek suaal selt pro vo ka tiiv seid žes te eg a kõ nep ruu ki. Ma ei 
löö ega rün da füü si li selt üh te gi üri tu ses osa le jat ega käi tu min gil vii sil, mis võiks tei si 
lap si hä bis ta da, alan da da, hal vus ta da või alan da da või mi da võib pi da da kiu sa mi seks.

Mi na,                                                                        , olen lu ge nud ja saan aru kok ku le pi tud 
käi tu mis koo dek sist. Jär gin seal kir ja pan dud reeg leid 
 ning mõis tan, et kui reeg leid ri kun, tea vi ta tak se sel lest mu va ne maid ning mul või dak se 
pa lu da üri tu selt va rem lah ku da.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:
Nõus tun/ei nõus tu osa le ma üri tu se ga seo tud mee dia ka jas tus tes, seal hul gas oma pil di aja-
leh te des ja vee bis aval da mi se ga. Mõis tan, et ise gi kui ma ei nõus tu, saan siis ki te ge vu sest 
osa võt ta.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:
Olen tut vu nud ja nõus tun
Lap se va nem või sea dus lik hool da ja 

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

(Üri tu se/rei si ni mi)

(Üri tu se/rei si ni mi)


