Persona Dolls nukud Tallinna
Suitsupääsupesa Lasteaias.

1. Nukk Stella

Persona Dolls nuku profiil.

Nuku nimi: Stella
Perekonna struktuur: ema, isa, vend (1 aastane)
Kultuuriline taust: Stella emapoolne vanaema on lätlane. Ema on sündinud ja elanud terve
elu Eestis. Kodus räägitakse eesti keelt ja peetakse kinni eesti tähtpäevadest ja
traditsioonidest. Väiksena käis Stella mõned korrad Lätis vanaema juures maakodus, aga
nüüd on vanaema surnud ja maakodus Stella pere enam käinud ei ole.
Kus ta elab: Stella elab eramajas, uuselamurajoonis Tallinna lähedal, Peetri külas.
Keeled, mida räägib: Eesti keel. Ema on õpetanud mõned lätikeelsed sõnad.
Ei meeldi/meeldib/raskusi valmistab: Stellale meeldib mängida printsessi ja kooli
mängu. Kõige rohkem meeldib Stellale mängida oma naabritüdruku Liisaga. Stella sooviks,
et Liisa käiks temaga samas lasteaias ja nad saaksid terve päeva koos mängida, aga Stella
käib hoopis linnas lasteaias. Tahab saada koolilapseks, sest siis hakkab ta oma parima
sõbranna Liisaga ühes klassis käima ja nad hakkavad pinginaabriteks. Stellale meeldib väga
õues mängida. Stella väga ootab suve, sest siis paneb isa hoovi täispuhutava basseini ja
Stella saab iga päev päevitada ning ujuda oma hoovis.
Stella ema pani ta iluvõimlemise trenni aga Stellale ei meeldi üldse trennis käija. Tema
sooviks hoopis balletis käija, aga ema ei luba. Stella sõbrannad lasteaiast käivad kõik
balletis. Stellale ei meeldi poisid, sest nad teevad ainult rumalusi ja eputavad.
Toidud mis meeldivad, mis ei meeldi: Stellale väga meeldib maasikajäätis. Talle ei
meeldi üldse kalasuppi süüa.
Hirmud: Stella kardab pimedust ja kõrgeid kohti. Samuti kardab ta väga suuri koeri, kes
tigedasti hauguvad.
Füüsiline omapära: Stella kannab prille, kuna tal on kõõrdsilmsus.
Hiljutine ajalugu: Stella elas varem Mustamäel kahetoalises korteris, kus oli väga kitsas.
Aasta aega tagasi kolisid nad perega oma majja Peetri külas. Stellale väga meeldib uues
kodus, sest ta saab iga päev palju õues mängida. Nüüd on tal oma tuba, kus on roosa tapeet
ja roosa mööbel. Roosa on Stella lemmikvärv.
Stella õppis just rattaga ilma abiratasteta sõitma ja nüüd nad käivad isaga iga päev rattaga
sõitmas. Stella loodab, et ta saab sünnipäevaks uue Hello Kitty ratta.

2. Nukk Maie

Persona Dolls nuku profiil.
Nuku nimi: Maie (Inglismaal kutsuti May /mei/)
Perekonna struktuur: isa, ema, noorem vend
Kultuuriline taust: Maie on sündinud Eestis. Ema ja isa on mõlemad eestlased. Maie on
elanud 3 aastat Inglismaal, kus ta isa töötas diplomaadina. Maie vend on sündinud
Inglismaal. Maie pere on alati tähistanud eesti traditsioone ja tähtpäevi.
Kus ta elab: Maie pere elab 3 toalises rendikorteris Tallinna kesklinnas
Keeled, mida räägib: eesti keel, ema on õpetanud Maiele inglise keelt
Ei meeldi/meeldib/raskusi valmistab: Maiele ei meeldi elada korteris, kuna Inglismaal
elas pere majas, kus oli aed. Veel ei meeldi Maiele lennukiga sõita. Maiele ei meeldi juukseid
patsis kanda, aga ema ütleb, et kui ta juukseid patsi ei lase panna, siis peab lühikese soengu
lõikama.
Maiele meeldivad roosad printsessi kleidid ja samuti meeldib talle tantsida. Talle meeldib
väga joonistada, kõige rohkem meeldib joonistada printsesse kontsakingadega. Maiele
meeldivad pikad juuksed ja ta tahab endale kasvatada väga pikki juukseid. Maiele
valmistab raskusi uusi sõpru leida, samuti on Maie jaoks raske minna Eestis esimest korda
lasteaeda, kuna ta pole kunagi lasteaias käinud.
Toidud mis meeldivad, mis ei meeldi: meeldivad friikartulid ja viinerid, samuti
meeldivad Maiele magustoidud. Maiele ei meeldi puder ja porgand.
Hirmud: kardab ämblikke ja pimedat, jääb igal öösel öölambiga magama.
Füüsiline omapära: ülekaalulisus
Hiljutine ajalugu: Maie on koos perega 3 aastat Inglismaal elanud. Nüüd kolis pere tagasi
Eestisse. Maiele väga meeldis Inglismaal , seal elasid nad majas ja neil oli väike hoov, kuhu
ema pani suvel täispuhutava basseini. Maie peab nüüd hakkama lasteaias käima, ta ei ole
kunagi varem lasteaias käinud, ta kardab, et ta ei leia sealt endale sõpru. Ema lubas, et kui
Maie hakkab lasteaias käima, siis saab ta endale koera. Maie on väga kaua endale koera
tahtnud.
Ema viis Maie tantsutrenni. Maiele väga meeldib tantsida ja ta loodab, et saab peagi oma
uutele sõpradele lasteaias näidata, kui hästi ta tantsida oskab.

3. Nukk Anane

Persona dolls nuku profiil.
Nimi: Anane
Perekonna struktuur: ema, isa, 2 vanemat venda, 1 noorem õde
Kultuuriline taust: Anane on sündinud Aafrikas. Anane ema on rahvuselt eestlane ja isa on
pärit Keeniast. Pere elas kuni Anane 3 aastaseks saamiseni Aafrikas, kus Anane ema töötas
vabatahtlikuna. Anane isapoolsed sugulased elavad kõik Aafrikas. Kodus peetakse kinni
mõlema rahvuse traditsioonidest ja tähistatakse mõlema riigi kombeid ja tähtpäevi.
Kus ta elab: Anane pere elab Tallinnas ja nad on üürinud 4 toalise korteri.
Keeled mida räägib: Anane räägib väga hästi inglise keelt, eesti keelt räägib natuke
halvasti, oma isa ja isapoolsete sugulastega räägib ka swahili keeles.
Ei meeldi/meeldib/raskusi valmistab: Anane on väga sportlik poiss. Ta on väga kiire
jooksja ja oskab hästi korvpalli mängida. Ananele meeldib väga igasuguseid mänge
mängida. Nii lauamänge, arvutimänge kui ka erinevaid liikumismänge. Anane tahab alati
esimene olla ja kõiki võita. Anane jagab meelsasti oma mänguasju teiste lastega.
Ananele ei meeldi hommikuti vara üles tõusta. Talle ei meeldi süüa kalasuppi. Talle ei
meeldi, et lastaias teda vahel narritakse. Talle ei meeldi laulda ja luuletusi õppida, kuna siis
peab teiste ees esinema.
Ananele valmistab natuke raskusi eesti keeles rääkimine. Anane tahab igas asjas võita ja
esimene olla, kui ta aga esimeseks ei saa, siis kipub endast väga välja minema ning hakkab
jonnima.
Toidud mis meeldivad/ei meeldi: Ananele meeldib süüa hamburgerit. Ananele ei meeldi
üldse kala süüa.
Hirmud: Anane kardab üksinda toas olla, kardab teiste ees esineda.
Füüsiline omapära: Tumedanahaline, pikka kasvu.
Hiljutine ajalugu: Anane pere kolis aasta tagasi Eestisse, kus nad üürisid endale korteri.
Anane hakkas käima lasteaias ja korvpallitrennis. Ananele väga meeldib Eestis ja eriti
meeldib talle lumi, sest ta polnud varem üldse lund näinud. Anane vanaema on hakanud
õpetama Ananele rohkem eesti keelt, et tal teiste lastega lihtsam suhelda oleks.

4. Nukk Kati

Persona Dolls nuku profiil.
Nuku nimi: Kati
Perekonna struktuur: ema, vanaema
Kultuuriline taust: Kati on sündinud Eestis ning tema ema ja vanaema on eestlased.
Kus ta elab: Kati elab koos oma ema ja vanaemaga kahetoalises korteris Keilas. Kati jagab
tuba koos emaga.
Keeled, mida räägib: Kati räägib eesti keelt.
Ei meeldi/meeldib/ raskusi valmistab: Katile ei meeldi, et ta peab kandma
hambaklambreid. Meelt mööda pole ka kiirustamine, sest Katil kulub iga tegevuse jaoks
aega, kuna asjad tuleb ära teha korralikult. Katile ei meeldi veel kui teda solvatakse, kuid
seda tuleb vahel ikkagi ette.
Katile meeldib väga nukkudega mängida. Kõige meelsamini mängib ta nukkudega
kodumängu: paneb nad riidesse, söödab, potitab ja viib jalutama. Veel meeldib Katile
joonistada ning televiisorist loodussaateid vaadata. Kuna Katile meeldivad väga loomad,
siis neid joonistab ta ka kõige meelsamini. Katile meeldib veel end ehtida ja ilusaks teha, et
olla enda ema moodi. Igal aastal ootab Kati suve, et saaks ujuda ja päikese käes olla.
Kahjuks on tal hele nahk ning ta kipub kergesti päikesepõletust saama.
Hambaklambrite tõttu on tal raske S häälikut öelda.
Toidud mis meeldivad, mis ei meeldi: Katile ei meeldi tatrapuder, kuna see lõhnab
imelikult. Lemmiktoiduks on tal praekartulid hakklihakastmega ning eriti maitsvad on
need siis, kui need on vanaema tehtud. Katile meeldib ka väga jäätisega maiustada, kuid
ema ei osta seda eriti tihti.
Hirmud: Kati kardab viibida suurtes linnades, sest seal sõidab palju autosid. Veel kardab
Kati kõrgust.
Füüsiline omapära: Kati kannab hambaklambreid ja tal on väga hele nahk.
Hiljutine ajalugu: Kati sai hiljuti endale hambaklambrid. Kati teab, et hambaklambrid on
vajalikud kui ta tahab, et tal oleks hambad sirged. Katil on sellega raske leppida ning
aegajalt on ta kurb. Hiljuti käis Kati Tallinna Loomaaias, ta oli seal esimest korda ning talle
meeldis seal väga. Kati sooviks ka endale kodulooma, kuid ema on talle öelnud, et korteris
on vähe ruumi.

5. Nukk Artjom

Persona Dolls nuku profiil.
Nimi: Artjom
Perekonna struktuur: isa, ema, vanaema.
Kultuuriline taust: Artjomi pere elab Tallinnas koos vanaemaga kahetoalises korteris.
Artjom on enamasti koos vanaemaga , sest ema ja isa käivad tööl Soomes. Nad teenivad uue
korteri ostmiseks raha ja on Eestist sageli ära. Artjomi vanaema on väga usklik, ka Artjomi
ema austab väga usulisi traditsioone, isa aga mitte. Kodus peetakse peamiselt usuga seotud
tähtpäevi.
Kus ta elab: Artjomi pere elab vanaema kahetoalises korteris.
Keeled, mida räägib: vene keel, natuke eesti keelt ja mõni sõna soome keeles.
Ei meeldi/meeldib/raskusi valmistab: Artjomile ei meeldi mõte lasteaeda minekust,
kuna ta ei ole kunagi varem lasteaias käinud. Artjom ei tahagi uute sõpradega kohtuda, sest
paar suurt poissi on teda kogelemise pärast narrinud ja ta pelgab, et seda võidakse ka
lasteaias teha. Artjomile ei meeldi rahvarohked kohad. Talle ei meeldi vanemate jutt, et
varsti kolitakse omaette elama. Artjom soovib, et vanaema ikka nendega koos oleks.
Artjomile meeldib olla koos rahuliku ja tasakaaluka vanaemaga, kuulata tema lugusid
noorusajast. Meeldib omaette mängida ja nokitseda.
Veel armastab Artjom joonistada, eriti hästi oskab ta loomi kujutada. Aga nagu poiss ikka,
armastab Artjom multifilmi autosid, eriti pärast automultifilmi nägemist , mida ta siin
Eestis nägi. Endiselt armastab ta ka vene multifilme.
Toidud, mis meeldivad/mis ei meeldi: meeldivad vanaema valmistatud pelmeenid. Ei
meeldi toorsalatid.
Hirmud: Artjom kardab, et peab varsti vanaema juurest ära kolima, kuna on liiga kitsas
niimoodi elada. Ei meeldi uued olukorrad ja palju rahvast.
Füüsiline omapära: kogeleb
Hiljutine ajalugu: Artjom on sagedasti vanaemaga, ema ja isa näeb ta iga paari nädala
tagant, umbes neli päeva. Vanaema aga on vana ja haigestumised on muutunud
sagedamaks, ka liikumine on jäänud tunduvalt viletsamaks. Vanemad soovivad Artjomi
panna lasteaeda, eesti lasteaeda. Nad loodavad, et nii on vanaemal kergem. Vanaema ise
arvab, et tema saab veel esialgu hakkama. Eesti lasteaeda soovivad aga vanemad panna
Artjomi sellepärast, et laps õpiks eesti keelt, et lapsel oleks elus hiljem kergem hakkama
saada.

