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Õppemängud, liikumismängud, veebimängud, jm mängud 

LINDUDEST 
 

„Nutikas linnumääraja“  

Õpetajal on vaja internetiga nutiseadet, kus on olemas rakendus nimega „Eesti linnud“ (olemas 

nii Androidile kui ka iPhone´ile). Lapsed kirjeldavad mõnda lindu ning õpetaja esitab suunavaid 

küsimusi, et määratleda linnu kohta käivad tunnused, mis märgitakse rakendusse (nt vaatlusaeg, 

põhivärvus, pesitsuspaik, toidumaja külastus, liikumisstiil maapinnal vms). Seejärel vaadatakse 

koos leitud liikide alt, kas tegemist on õige linnuga. 

Mängu võib läbi viia ka näiteks õppekäigul, kui kohtutakse mõne uue linnuga, kelle kohta 

soovitakse rohkem infot saada. 

 

Liikumismäng „Sinitihased ja auto“, liikumismäng „Sinitihased ja kass“ 

Lapsed on linnukesed, kes õpetaja signaali peale „linnukesed hüplema“, tõusevad oma 

istekohalt ja hakkavad rühmaruumis ringi hüplema. Signaali peale „linnukesed teri nokkima“, 

lapsed kükitavad ja koputavad vastu maad. Kui aga õpetaja matkib auto/kassi häält, peavad 

kõik lapsed ruttu tagasi oma kohtadele jooksma. 

 

Liikumismäng „Sinitihased (vm lind) pesas“ 

Lapsed on linnud, kes elavad pesas. Täiskasvanu märguandel tulevad linnud pesast välja ja 

lendavad mänguväljakul ringi. Täiskasvanu söödab linde kord ühes, siis teises mänguväljaku 

servas. Lapsed kükitavad ja koputavad vastu maad. Pärast täiskasvanu hüüdu „Sinitihane, lenda 

pessa!“ jooksevad lapsed oma pesadesse. 

 

Linnuhäälte kuulamis- ja äraarvamismäng! 

Interneti põhine linnuhäälte kuulamis- ja äraarvamismäng! (sisaldab ka sinitihast kevade all): 

http://loto.era.ee/linnud/et/ 

 

 

http://loto.era.ee/linnud/et/
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Õppemäng „Leia pildilt“ 

Leia pildilt sinitihane. Milline lind on sinitihasega kõige sarnasem? Milliseid 

sarnasusi/erinevusi leiad erinevate lindude vahel? 

 

 

 

Pildi vaatlus  

Pildil on leevike ja sinitihane. Kirjelda nende lindude välimust. Mida söövad linnud talvel? 

Kuidas saad sina talvel lindude eest hoolitseda? Missugust toitu lindude toidulauale võib panna? 

Kuidas ja kuhu veel võib lindudele toitu panna? 

 

 

Liikumismäng „Linnukaupmees“ 

 

Linnukaupmees paneb igale mängijale ühe linnu nime. Kull tuleb oma pesast välja ja hiilib 

ümber ringi ning hüüab ühe linnu nime. Nimetatu peab jooksma ümber ringi oma kohale tagasi. 

Kull püüab teda tabada. Tabatud linnu viib kull oma pessa. 

 



Tallinna Meelespea Lasteaed 

LINNUMÄNGUD 

 

6 
 

Mäng: paiga- ja rändlinnud 

Õpetaja näitab kas paiga- või rändlinnu pilte. Lapsed liiguvad käsi lehvitades, kui näevad pildilt 

rändlindu;  kui aga pildil on paigalind, siis kükitavad. 

 

Liikumismäng „Linnupüüdja“ 

Vahendid: toolid, ühe mängija võrra mängijate arvust vähem, rätik või sall. 

Mängu käik: mängujuht sosistab mängijatele, mis linnud nad on. Igat lindu võib olla 2-4. 

Mängijad istuvad ringis toolidel. Üks mängija on kull. Ta seisab ringi keskel ja hüüab näiteks: 

Kuldnokad, lendama! Nimetatud linnud vahetavad kohad ja kull püüab neid tabada. Kelle ta 

kätte saab, on uus kull. Linnupüüdjat saab ka ringis ilma toolideta mängida. 

 

Liikumismäng „Kull ja hakid“ 

Mängitakse peaaegu nagu „Tagumist paari“. Hakid on kahekaupa üksteise taga reas, kõige ees 

üks mängija- kull. Kull küsib esimeselt paarilt: „Keda ma püüan?“ Kui see vastab näiteks „Teist 

paari!“ (viimast…, eelviimast…, esimest paari jne.), jookseb see paar kahelt poolt ette välja, st. 

üks ühelt, teine teiselt poolt hakke.  Hakid püüavad jälle omavahel kokku saada, aga kull üritab 

ühte hakki tabada ja oma paariliseks võtta. Kui esimene paar vastab kullile: „Hoia alt, kassid 

tulevad!“, peab kull ise kasside eest põgenema- esimene paar ajab teda taga. Kes kulli tabab, 

saab ta endale paariliseks ja teine kass on uus kull. 

  

 

Liikumismäng „Rästad“ 

 

Üks lastest on aednik. Magab oma majas - tähistatud koht. Teised lapsed on rästad. Kui aednik 

magab , lähevad rästad aeda marju sööma. Kõneldes “Kätt-kätt, küll on head” Aednik virgub ja 

asub rästaid püüdma. Iga püütud rästa eest saab punkti. 
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Õppemäng „Linnud“ 

Vahendid: 6 linnu pildid on lõigatud kolmeks, kokku 18 tükki. 

Eesmärk: laps õpib kokku sobitama linnupiltide osi vastavalt iga linnu iseloomulikele 

tunnustele; antud linde ära tundma ja nimetama (kuldnokk, toonekurg, leevike, öökull, rähn , 

kukk, hakk); rühmitama (ränd-, paiga- ja kodulinnud). 

Mängu käik: linnupiltide tükid segatakse ja jäetakse lauale. Mängijad hakkavad märguande 

peale tükke lindudeks sättima. Kui võetud osa ei sobi, pannakse see tagasi ja võetakse uus. 

Võidab see, kes oma linnu kõige enne valmis saab ja ütleb, mis lind see on. 

 

Liikumismäng „Lind lendab“ 

Mängujuht hüüab: „Lind lendab!“ ja tõstab käed tiibadeks. Teised mängijad peavad tegema 

sedasama. Mängujuht ütleb järjest lindude nimetusi ja nende  vahele ka loomi või esemeid, 

kes/mis ei lenda. Ise tõstab ta „tiivad“ alati üles. Kes mängijatest eksib, tõstes tiivad valel ajal, 

langeb mängust välja. 

 

Linnusulgede puhumine 

Vahendid: lindude udusuled. 

Mängijad puhuvad õhus hõljuvat udusulge võidu: 

- väikestes ringides seistes, võidab see, kelle sulg püsib kauem õhus 

- pendelteatejooksuna, teatepulga asemel on udusulg 

- aja peale märgist märgini; igal mängijal on sulg, võidab see, kes saab esimesena raja läbitud, 

kui sulg kukub maha, peab puhumist kukkumiskohast jätkama 

- mööda maad joonest jooneni 

 

Liikumismäng „Pesata lind“ 

Mängijad on paaris, üks „Lind“ on üksik- pesata lind. Lepitakse kokku, kes paarilistest on 

esimesena „pesa“, kes „lind“. Paarilised asetsevad kodarjoonel näotsi. Seljaga ringi keskme 

suunas seisev mängija on „pesa“. „Linnud“ lähevad juhtmängija märguande peale lendu, 

„pesad“ jäävad kükkasendisse. Teise märguande peale lendavad „linnud“ ükskõik millisesse 

„pessa“, võttes „pesal“ mõlemast käest kinni. Leitud „pesa“ tõuseb püsti. Ka üksik „lind“ leiab 

endale kiiresti ühe „pesa“. Kes seekord jääb „pesata“, on järgmine „pesata lind“. Paarilised 

vahetavad kodarjoonel kohad ja seega ka rollid. Nüüd läheb lendu mängija, kes enne oli „pesa“. 

Mäng kordub. 

Vestleme lastega, et tegelikult linnud ei otsi endale suvalist võõrast pesa ja räägime lindude 

haruldaselt heast orienteerumisvõimest oma pesa leidmisel. 
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Äratundmismäng „Laula, laula, linnuke“ 

Mängijad istuvad või seisavad ringis ja laulavad õpitud laulu. „Pimesikk“ kõnnib ringi keskel, 

osutab käega ühe mängija poole ja ütleb: „Laula, laula, linnuke!“ Teised lõpetavad laulu, 

väljavalitu aga jätkab. Pimesikk peab arvama, kes laulab. Kui ta tunneb hääle ära, saab laulja 

asemele istuma või seisma. Lauljast saab uus pimesikk. Kui pimesikk ütleb vale nime, peab ta 

edasi pimesikuks jääma.  

 

Liikumismäng „Tühi pesa“ 

Mängijad seisavad või istuvad tihedalt üksteise kõrval ringis. Juhtmängija liigub väljaspool 

ringi, jääb mõne mängija selja taha seisma, koputab talle vastu selga ja küsib: „Tok- tok, teri 

tahad?“ 

Vastaja ütleb: „Tahan küll! Kust neid saab?“ 

Küsija vastab: „Sealtpoolt!“ ja näitab suuna, kuhu peab hakkama liikuma. Ise suundub ta 

vastassuunas. Mängijad „lendavad“ võidu ümberringi. Kumb jõuab esimesena ringis tekkinud 

„tühja pessa“, on võitja. Hilinejast saab uus juhtmängija. 

 

Võistlusmäng „Linnud“ 

Mängualale märgitakse nelinurk „toidukoht“, millesse asetatakse suur hulk väikesi klotse, 

looduslikku peenmaterjali vms.- „lindude toitu“. Lapsed jaotatakse rühmadesse, nad on 

„linnud“. „Linnud“ asuvad nelinurgast umbes 10- 15 m kaugusel „pesades“. Esimese 

märguande peale hakkavad nad lendamist matkides väljakul vabalt ringi liikuma. Pärast teist 

märguannet alustavad nad „toidu“ viimist ühekaupa oma „pessa“. Võidab võistkond, kes korjab 

rohkem toitu. 

 

Mäng „Tibu, tibu!“ 

Mängijad istuvad ringis või seisavad. Mängujuht hakkab metallraha mängijatele „pihku 

tippima, jättes selle märkamatult kellegi kätte. Lõpuks hüüab ta: „Tibu, tibu!“ Kelle käes on 

münt, see ongi „tibu“, kes peab üles hüppama ja ringi keskele jooksma. Iga mängija peab aga 

oma naabreid valvama ja need enne keskele jõudmist kinni püüdma. Endine juhtmängija 

istub/seisab „tibu“ asemele. Kui naaber saab „tibu“ kätte, saab ta ise hakata münti „pihku 

tippima“. Kui „tibu“ ei tabata, on tema järgmine mündi „tippija“. 
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Isevalmistatud lauamäng „Lindude rõõm“ 

Seda „Reis ümber maailma“ põhimõttel tehtud mängu on lihtne ja lõbus valmistada. Mängu 

piltideks on hea kasutada kleepse, ent saab ka kasutada dekoratiivpaberi pilte või joonistada 

pildid ise. 

Vaja läheb mängulauda. Laual kordub suures ringis erinevate vahedega kuus motiivi: linnud, 

aed- ja metsmarjad, puuviljad, teraviljad, seemned ja pähklid, s.o. linnud ja nende toit. Neljas 

kohas keeravad rajalt sisse „kodud“, märgiks 2-4 matkaraja kuuest motiivist. Noorematele 

lastele aitab kahest „kodu“ märgist. Vaja läheb suurt täringut, millel täppide asemel samad 

motiivid, mis korduvad mängulaual ning 8-16 nelja värvi mängunuppu (vastavalt „kodu“ 

märkide arvule). 

Mängu eesmärk: laps õpib tundma lindudele meelepärast toitu, eristama mets- ja aedmarju, 

teravilju, seemneid ja puuvilju.  

Mängitakse nagu ikka „Reisi ümber maailma“, ainult et nupp liigub edasi vastavalt täringu 

pildile. Linnu pilt on tähtsaim: temalt alustatakse mängu, täringul on lind nagu tavamängus 

„kuus“- võib uuesti veeretada. Maasikas täringul lubab liikuda aedmarja pildile, st mängija jätab 

vahele teised pildid, kuni tuleb aedmari jne. Enne võiks kokku leppida, kas samale pildile 

sattunud teine nupp saadab esimese algusse tagasi või mitte. Võidab see, kelle nupud kõige 

enne „koju“ jõuavad. 

 

Liikumismäng „Keksivad varblased“ 

Põrandale joonistatakse nii suur ring, et kõik osalejad mahuvad vabalt seisma ringjoonest 

väljapoole. Üks mängijatest valitakse kassiks, kõik ülejäänud on varblased. Kass asub ringi 

sisse, varblased seisavad ringist väljapoole näoga ringi keskme suunas ringjoone lähedal. 

Mängujuhi märguande peale hakkavad varblased hüplema ringi sisse ja sealt jälle välja. Kass 

aga püüab tabada varblast, kes on parasjagu ringi sees. Kinnipüütust saab kass ja kassist 

varblane ning mäng jätkub. Võidab see, keda kass kordagi ei tabanud. 
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Liikumismäng „Varblased ja auto“ 

Lapsed (varblased) keksivad ringi, üks on auto ja seisab eemal. Kui auto sõitma hakkab 

põgenevad varblased oma istekohtadele. 

 

Õppemäng linnupesa tundmaõppimiseks  

Linnukene, lenda pessa! 

Vahendid: pildid pesadest, linnukaardid, muusika, võlukotike 

Laste vanus: 4-7a. 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

  

             

Eelnevalt on toas märgitud lindude pesakohad, s.t. pandud erinevatest pesadest pildid toa 

erinevatesse kohtadesse. Näiteks: suitsupääsukese pesa, kuldnoka pesakast, metsvindi pesa 

põõsas, luige pesa veekogu ääres jne. 

          

Mängu käik: iga laps võtab võlukotikesest ühe linnupildi. Muusika hakkab mängima ja lapsed 

lendavad selle saatel. Kui muusika peatub, lendab lind õigesse pessa. Pärast pesavaliku õigsuse 

kontrollimist panevad lapsed oma linnupildi tagasi võlukotikesse ning mäng jätkub samamoodi 

uue pildi võtmisega. 

 

Õppemäng „Paigalind, rändlind“ 

          

Vahendid: linnupildid, muusika, võlukotike 

Laste vanus: 5-7a. 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad mõisted „ paigalind“, „rändlind“ 

                    2) õpib teatud tunnuse alusel hulkade moodustamist 

                    3) õpib moodustama paari 

  

Mängu käik: iga laps saab võlukotikesest linnupildi. Ta peab mõtlema, kas lind on paigalind 

või rändlind. Õpetaja annab korralduse: 

                              * lendavad paigalinnud 

                              * lendavad rändlinnud 

                              * paigalind ja rändlind moodustavad paari 

                              * paigalinnud ja rändlinnud moodustavad eraldi hulgad 

 

  

http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9312.jpg
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Häälikumäng „Mitu häälikut on sõnas?“ 

           

Vahendid: linnupildid,  numbrikaardid,  

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Vanus: 4-7a. 

Eesmärgid: 1) areneb häälikuanalüüsioskus 

                   2) areneb mälu, loendamisoskus 

                   3) õpib numbreid tundma 

                   4) õpib linde tundma 

Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Laps mõtleb, kellega on tegemist. Kui linnu nimi on 

kindlaks tehtud, siis ta häälib seda sõna ning jätab meelde, mitu häälikut on sõnas. Seejärel 

näitab numbrikaarti. 

Näiteks: lõoke- 5, metsvint- 8, leevike- 7 

 

 

 

Tähemäng „Linnu algustäht“ 

 

Vahendid: linnupildid, tähekaardid 

Laste arv:  kogu rühma lapsed 

Vanus: 5-7a. 

Eesmärgid:1) kinnistub lindude tundmaõppimine 

                  2) areneb häälikuanalüüs 

                  3) areneb tähtede tundmaõppimine 

  

         

 

Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Lapsed mõtlevad, kellega tegemist. Nad häälivad linnu 

nime ning leiavad tähekaartide hulgast linnu algustähe. Seejärel tõstavad tähe pea kõrgusele ja 

näitavad seda õpetajale. Üks lastest ütleb linnu nime. 

Näiteks: luik- L, vares- V, hani- H 

 

 

Õppemäng „Mis värvi on lind?“ 

 

Vahendid: värvikaardid, linnupildid, muusika 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Vanus: 3-7a. 

Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad värvused 

http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9313.jpg
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                   2) laps õpib linde värvuse järgi eristama 

 

Eelnevalt on pildid kinnitatud lastele nähtavale kohale ( tahvlile). 

  

  
 

Mängu käik: iga laps saab mingit värvi paberi. Õpetaja nimetab linnu nime. 

Tantsima   hakkavad need lapsed, kellel on vastava linnu värv. Pärast tantsimist näitab keegi 

lastest , kus asub see lind tahvlil. Mäng jätkub uue linnu nimetamisega. 

Näiteks: valge toonekurg ( valge värvikaart), sookurg ( hall värvikaart), suitsupääsuke ( must 

värvikaart) 

 

Õppemäng „Suur, keskmine, väike lind“ 

 

Vahendid: erineva suurusega lindude pildid 

Näiteks: varblane, kuldnokk, valge toonekurg 

Muusika, mille järgi saab mängult lennata 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Laste vanus: 3-7a. 

Ettevalmistus mänguks: eelnevalt on vaadeldud mängu tulevaid linde 

Eesmärgid: 1) laps eristab linde suuruse järgi 

                   2) areneb mälu 

                   3) kinnistuvad mõisted „väike“, „suur“, „keskmine“ 

Mängu käik: mängujuht ( õpetaja) lepib kokku mängureeglid: 

                              * väikese linnu lend 

                              * suure linnu lend 

                              * keskmise linnu lend 

Õpetaja nimetab linnu. Muusika pannakse mängima ja laps hakkab lendama vastavalt linnu 

suurusele. Mõne aja pärast nimetab mängujuht uue linnu. Ja nii edasi. 

 

Õppemäng  „Ühenda linnu kehaosad“ 

 

Vahendid: 4-5 linnu pildid kolmeks osaks lõigatud ( pea, keha, saba ) 

Näiteks: part, kurg, rähn, kuldnokk. 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Laste vanus: 4-7a. 

Eesmärgid: 1) laps õpib ühendama linnu kehaosad tervikuks 

       2) areneb omavaheline koostöö 

           

Mängu käik: laps võtab võlukotist ühe linnupildi osa. Kui kõik lapsed on seda teinud,  hakkavad 

nad otsima linnu teisi kehaosasid. Kui leitud, asetatakse pilt lauale. Hiljem ühiselt vaadatakse, 

kas kokku on pandud õiged linnud. 
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Õppemäng „Igal linnul oma nimi!“ 

 

Vahendid: linnupildid ( 10 x 15 ), sõnakaardid ( linnunimetusega ), võlukotike ( riidest, 

kaunistatud kott ) 

Laste arv: kõik rühma lapsed 

Laste vanus: 6-7a. 

Eesmärgid:1) laps õpib tundma linde välimuse järgi 

      2) lapsel areneb lugemisoskus 

  

 Mängu käik: 

1. variant. Laps võtab võlukotist linnu pildi. Laua peale on laotud sõnakaardid. Laps leiab    õige 

nimetusega  kaardi ning asetab selle pildi kõrvale. Kui kõik mängust osavõtjad on saanud linnu 

pildi ja sõnakaardi ühendada, saab koos kontrollida, kas vastused on õiged. 

  

 
 

2. variant. Pooled rühma lastest võtavad võlukotist linnupildi, pooled sõnakaardi. Lind ja nimi 

moodustavad paari. 

 

  

Liikumismäng „Pesata lind“ 

 

Iga mängija jaoks on väljakul pesa. Märguande peale lähevad linnud lendama. Lendamise ajal 

võtab mängujuht ühe pesa vähemaks. Teise märguande peale peavad linnud tagasi pöörduma 

pessa, üks lind jääb pesata. Mäng kordub. Mängujuht võib pesasid järjest vähemaks võtta. 

 

 

 

 

 

Liikumismäng „Lind lendab“ 

 

Mängujuht hüüab : „Lind lendab!“ ja tõstab käed tiibadeks. Teised mängijad peavad tegema 

sedasama. Mängujuht loendab järjest lindude nimesid ja ütleb nende vahele ka loomi või 
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esemeid, kes/ mis ei lenda. Ise tõstab ta „tiivad“ alati üles . Kes mängijatest eksib, tõstab tiivad 

valel ajal, langeb mängust välja. 

 

 

Memoriin „Leia paariline“  

 

 
  

 

Linnubingo 

Mäng on leitav järgmiselt lingilt: 

https://drive.google.com/file/d/1dMumHcn7UJrsrH24nrOcmL5dpGfo2NoK/view?usp=sharin

g 

 

 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1dMumHcn7UJrsrH24nrOcmL5dpGfo2NoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMumHcn7UJrsrH24nrOcmL5dpGfo2NoK/view?usp=sharing
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Õppemänge rasvatihastest (jt lindudest): 

 

 
 

● Õ/M “Sõbralik linnupere” - https://www.lasteaed.net/2016/11/16/sobralik-

linnupere/  

● Õ/M Lindudest (lindude välimus,- nimetused, pesad, laul ja häälitsused) - 

http://www.lasteaed.net/2009/04/10/linnud-meie-sobrad-looduses/ 

● Looduskeskkonna alase katse läbiviimise juhend “Talvised linnud” - 

http://media.voog.com/0000/0040/7437/files/Juhend_Talvised%20linnud.pdf  

● Mänge lindudest 

https://linnaaiad2.files.wordpress.com/2012/04/linnumangud.pdf 

● Õ/M “Kõik linnud lendavad kõrgele” (vanad ja uued mängud 

rahvaluulearhiivist) - http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3225  

● “Linnud puul” (25) https://www.hyria.fi/files/5832/mangude_kogumik.pdf  

 

 

Veebimängud lindudest 

● “Leia lind” - https://www.eoy.ee/ET/16/29/veebimangud/  

● Mõistatusi lindudest - https://www.taskutark.ee/m/test/moistatused-lindudest-

moista-moista-kes-see-on/  

● Lindude kehaosad - http://aastaajad.weebly.com/raumlndlinnud.html 

● Ränd- ja paigalinnud - http://aastaajad.weebly.com/raumlndlinnud.html 

 

 

Bee Bot tegevusalused: “Lindude talvine teekond”: 

https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/bee-bot-mina-ja-keskkond/ 

 

 

https://www.lasteaed.net/2016/11/16/sobralik-linnupere/
https://www.lasteaed.net/2016/11/16/sobralik-linnupere/
http://www.lasteaed.net/2009/04/10/linnud-meie-sobrad-looduses/
http://media.voog.com/0000/0040/7437/files/Juhend_Talvised%20linnud.pdf
https://linnaaiad2.files.wordpress.com/2012/04/linnumangud.pdf
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3225
https://www.hyria.fi/files/5832/mangude_kogumik.pdf
https://www.eoy.ee/ET/16/29/veebimangud/
https://www.taskutark.ee/m/test/moistatused-lindudest-moista-moista-kes-see-on/
https://www.taskutark.ee/m/test/moistatused-lindudest-moista-moista-kes-see-on/
http://aastaajad.weebly.com/raumlndlinnud.html
http://aastaajad.weebly.com/raumlndlinnud.html
https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/bee-bot-mina-ja-keskkond/


Tallinna Meelespea Lasteaed 

LINNUMÄNGUD 

 

16 
 

Häälikumäng „Tuvi läheb reisile” 

 

Õpitakse sõna algushäälikut kuulma, sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte). 

Vahendid: reisikohver tuvi pildiga, pildikaardid erinevate esemetega 

Reisikohvrisse lähevad teatud häälikuga algavad sõnad. Lapsed häälivad pildikaarte ja panevad 

kohvrisse vaid esemed, mis algavad T tähega. 

 

Suurematele lastele võib anda paberile joonistatud kohvri, kuhu saab peale kirjutada T tähega 

asju. 

 

 

Häälikumäng „Toida tuvi” 

 

Õpitakse sõna algushäälikut kuulma, sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte). 

Vahendid: kingakarp, millele on joonistatud tuvi, noka juures ava, millest saab pildikaarte sisse 

panna. Tuvi tahab süüa sõnu, mis algavad nt T tähega. 

 

 
 

Kuulamismäng „Peidetud tuvi” 

 

V: väike kaasaskantav kõlar. 

Õpetaja paneb kõlarisse tuvi hääle ja peidab kõlari kuhugi tuppa. Laps peab otsima, kus kohas 

ta häält kuuleb. 

 

Liikumismäng ,, Tuvid, tuvid, tulge koju!“ ( Haned- luiged, tulge koju ainetel) 

 

Valitakse perenaine  ja kass. 

,, Perenaine“, kes kutsub linde koju : ,, Tuvid, tuvid, tulge koju!“ 

,, Tuvid (lapsed) hüüavad vastu: ,, Ei saa tulla kass on ees!“ 

Perenaine: ,, Tulge ikka, lennates (või joostes või hüpates)!“ 

Lapsed hakkavad liikuma perenaise poole. Kelle kass kinni püüab, on uus kass. 

Mäng algab otsast peale. 
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Liikumismäng „Linnukaupleja“ 

 

Mängujuht-linnukaupleja annab mängijatele lindude nimed. 

 

Ühte lindu võib olla mitu. Tuleb ostja ja ütleb: ,,Tahan linde osta.“ Linnukaupleja küsib: ,,Millist 

lindu sa tahad?“ Ostja nimetab mõne linnu nime. Nimetatud lind/linnud lendab/lendavad 

väljakule märgitud ala/objekti suunas ja peavad seda käe või jalaga puudutama enne koju tagasi 

lendamist. Ostja proovib linde tabada. Tabatud lind saab uueks ostjaks. Linnud võivad salaja 

või õpetaja märguande peale oma nimesid vahetada, et ostja ei teaks, kes ,,lendu tõuseb“. 

 

 

Metsvindi pusle mängud arvutis mängimiseks  

 

Iga pusle juures saab raskusastet ise muuta. Selleks tuleb vajutada pusle paremas nurgas olevat 

nuppu „Play As“ ning valida sobiv pusletükkide arv. 

• 12 pusletükki  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e397b793a3a 

• 12 pusletükki  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ad8b89ba5e2 

• 24 pusletükki 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04c1e039215b&pieces=24 

• 24 pusletükki 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11da424a7de6&pieces=24 

• 36 pusletükki 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cf20d63b107 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e397b793a3a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ad8b89ba5e2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04c1e039215b&pieces=24
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11da424a7de6&pieces=24
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cf20d63b107

