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Kuningas Hädastel oli häda. Tegelikult kohe väga suur häda. 

Tal oli hädasti tarvis ennast kergendada. 

„Oeh-oeh, ma pean kohe minema! Mu kõht juba valutab!“

Soovituslikud küsimused: 

- Kuhu oli kuningal tarvis hädasti minna?

- Miks ta kõht valutas? 

- Kas sul on ka nii juhtunud?

- Mis seda valu põhjustab?

Mul on kiiresti tarvis minna sinna, kus kuningas jala käib! 

Ma pean oma vaese kõhu jälle korda saama!





Kuningas Hädaste hakkas tualetti minema, aga oh häda! 

Ta ei mäletanud, kuidas sinna minna. 

„Mu lossis on liiga palju uksi! Ma ei mäleta, millisest 

neist pääses minu tualetti! Ja mul on nii väga kiire!“ 

Kuningas Hädaste loss on hiigelsuur. Seal on vähemalt 

sada ust. Eks sa katsu õige üles leida!





Kuningas Hädaste avas lossis katse-eksituse meetodil uksi. Koridor oli 

pikk ja uksi palju.

„Ei, see pole see. See pole ka see! Ja see ka mitte! See on nii keeruline! 

Ei tohiks ju olla nii raske mu  väikest ruumi üles leida! Miks mu loss nii 

suur on?“

Soovituslikud küsimused:

Miks on kuningas Hädaste loss nii suur?

Kas sina elad ka lossis?

Kas leiad kodus kergesti tualeti üles? Aga koolis/lasteaias?

Kuidas oleks siis olnud kui kuningas Hädaste oleks elanud tavalise suurusega majas? 

Soovituslikud küsimused:

Miks on kuningas Hädaste loss nii suur?

Kas sina elad ka lossis?

Kas leiad kodus kergesti tualeti üles? Aga koolis/lasteaias?

Kuidas oleks siis olnud kui kuningas Hädaste oleks elanud tavalise suurusega majas? 

Kuningas Hädaste hakkas tasapisi lootust kaotama. Talle tundus juba, 

et tema kuninglik aluspesu hakkab niiskeks muutuma. Ta nägu muutus 

punasemaks ja punasemaks.

„Ma ei suuda enam kannatada! Mu põie sulgurlihas ei pea enam! 

Annan oma kuningriigi tualetti pääsemise eest!“





Lõpuks, päris viimasel hetkel leidis kuningas Hädaste oma kuningliku tualeti ukse ja 

avas selle.  Kuningas Hädaste hingas kergendatult – lõpuks ometi saab ta oma 

koormast lahti!

„Aga mis see on? Kõik need viled ja tuled ja värvilised nupud? Ma ei saa poti kaant 

üles! Selleks on vaja kood sisestada! Aga kogu selle segaduse pärast läks mul kood 

meelest ära!“

Ilmselge kiusu tõttu tuli ta kehast pikk kuninglik puuks. 

Soovituslikud küsimused:

Kas sinu kodus või koolis olevas tualetis on ka liiga palju nuppe ja asju?

Mis nuppe ja asju seal on? Kas tead, milleks neid kasutatakse?

Mida me saaksime teha, et igaüks oskaks neid õigesti kasutada? 





Kuningas Hädaste pole mitte ainult lootusetu, ta hakkab nüüd juba 

ka väga vihaseks saama.  See pole võimalik! Ma ei taha seda. Sellist 

asja ei saa lubada!  

Ma tahan täiesti tavalist tualetti. Sellist, mille potil istuda ja 

lõõgastuda. Sellist, mida on kerge kasutada ja mis säästab vett. No 

tõesti, see ei tohiks ju olla nii keeruline!





Kuningas röögatas valjusti ja tema teener Kiire Abi jooksis kohkunult kohale. 

„Teie kõrgeausus (nii pöördutakse kuninga poole), mis juhtus?“

Kuningas Hädaste rääkis oma teenrile kui raskes olukorras ta on – tal on suur häda, 

ruttu on vaja ennast kergendada, aga tualetti oli raske leida ja seda on keeruline 

kasutada.

Teie kõrgeausus, kui lubate, siis pakun teile kasutamiseks minu tualettruumi. Seda on 

väga lihtne leida ja kasutada.

Kuningas Hädastel oli nii hea meel! Ta kohe ei teadnud, kuidas teenrit tänada. Lõpuks 

ometi saab ta oma häda ära õiendada.  

Soovituslikud küsimused:

Kas keegi teab, kuidas tualett töötab?

Kust vesi  poti sisse tuleb?

Mis saab potis olnud veest?

Kas on ka selliseid tualettruume, kus pole vett? Kuidas need töötavad? (Vaata: kompostiv kuivkäimla)

Ettepanek: minge tualetti ja uurige, kuidas see töötab – kust tuleb vesi sisse, kust ära läheb. Tõstke veepaagi kaas ära 

ja tõmmake vett, et näha, kuidas mehhanism töötab.





Loomulikult oli teener Kiire Abi tualett oma lihtsuses 

suurepärane. Polnud piiksuvaid värvilisi nuppe ega meeles 

pidamist vajavat koodi. Lihtsalt tavaline väike puhas mõnus 

potiga ruum. Poti veepaagil on nupp, mis võimaldab vett säästa.





Silmnähtavalt rõõmus kuningas Hädaste istus potile. 

Oh, kui hea! Nüüd on hästi!

Isegi kuningas peab iga päev ennast kergendama. 





Lõpuks läks kuningas Hädastega kõik hästi.

Aga väikese ruumiga, kus kuningas jala käib?

Ka sellega sai kõik korda. 
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