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 Vanus: 4.-5.a
Eesmärgid: 
Tähelepanu kinnistamine.
Oskus leida värvipaare.
Värvide nimetamine.
Paaride ja korkide loendamine.
Vahendid: Täring, mängualus, pudelikorgid

Mängu kirjeldus:
Mängida saavad kaks last või kaks meeskonda. Aseta
värviringidele pudelikorgid, nii et värv oleks peidus. Esimene
mängija veeretab täringut ja vaatab, mis värvi ta peab otsima
hakkama. Näiteks täring veeretas sinise värvi. Sul on nüüd õigus
üles tõsta kaks korki. Kui mõlema korgi alt tuli välja sinised
ringid saad korgid endale jätta. Nüüd veeretab täringut järgmine
mängija, kes hakkab otsima oma täringul veeretatud värvi.
Võidab see, kellel on rohkem korke. 

Samas stiilis saab teha mängu numbritega, kujunditega,
loomadega jt.

   

VÄRVIDE MEMORIIN



Laste vanus 4-5a.

Eesmärgid: Tähtedest sõnade moodustamine, abiks värvused (võib
ka vastupidi)

Vahendid: Suur notsukuju (lapsed värvisid), kaunistatud karp, kus
on 24 paeltest sabakest, veidi kleepnätsu, laste poolt värvitud ja
väljalõigatud tähed sõnadega, mis on ka karbi sisekaanel kirjas.

Kirjeldus: Notsukuju kinnitada kleepnätsuga seinale ja lapsed
püüavad igaüks kinnisilmi kinnitada notsu kuju külge võimalikult
õigesse kohta oma nimega sabakest (sabakestele enne nimi peale
kirjutada). Pärast on vahva vaadata, kellel kuhu sabake sattus.
Edasi on karbis komplekt "notsuteemalisi " sõnu, iga sõna ise värvi
(et oleks hõlpsam) ja laps saab leida värvi järgi ühe sõna tähed
ning neist sõna moodustada, esialgu õpetaja abiga. Sõnu võib
laduda näiteks notsu peal. Tähti sõnadest võib veel ka juurde
mõelda.

APRILLINOTSU
NALJAMÄNG



Teema: “Mina ja mu meeled”
Laste vanus: Sobib igas vanuses eelkooliealistele lastele, valides
eakohased esemeid kompimiseks. 
Eesmärk: Laps kasutab kompimismeelt, et kindlaks määrata eseme
kuju, suurus ja mehaanilised omadused; laps loob kompimismeele abil
esemest visuaalse pildi. 
Vahendid: Kompimiskast ja ese/esemed kompimiseks. 

Mängu käik: Kompimiskasti on laste või õpetaja poolt paigutatud ese
või esemeid kompimiseks. Laps asetab oma käed kompimiskasti peal
asuvatest avadest sisse ning soovi korral sulgeb ka silmad. Esmalt
kasutab laps vaid kompimismeelt, tunnetades käte abil valitud eset.
Seejärel asub laps eset kirjeldama (tekstuur, kuju, suurus...) ning
püüab luua kombitavast esemest visuaalse pildi, et aru saada, mis
esemega on tegu. Olles oma pakkumise arvatava eseme suhtes teinud
saab laps selle kastist välja võtta, kas käeavade või kasti ees oleva
“kardina” kaudu. Kastist välja võetud esemeid saab kasutada õppe- ja
kasvatustegevuse jätkutegevuses ja/või laste poolt juhitud mängus. 

*Kompimiskastiga on kaasas kott Sipsikute rühma lapsevanemate
poolt toodud tapeedi, vaiba ja tekstiili jääkmaterjalidega, mille abil on
lastel võimalus kompides õppida erinevaid tekstuure (kare, krobeline,
sile jt) ning ka kujundeid.

KOMPIMISKAST



NIRGI NUMBRID



Laste vanus: 5-…
Teema: Aastaajad (Kevad, suvi, sügis, talv) ning kuude nimetused.
Lapse eesmärgid:
1.            teab, et aastas on 12 kuud;
2.            oskab kuid nimetada ja teab nende järgnevust;
3.            rühmitab kuid aastaaegade kaupa.
2.          nimetab erinevaid tegevusi, ilmastikunähtusi jne ja seostab
neid aastaaegadega: lumi, vihm, lumememme ehitamine, lillede
tärkamine jpm.
Lauamäng võimaldab lõimida valdkondi: mina ja keskkond, keel ja
kõne, matemaatika.
Vahendid: mängualus, 4 nööpi ja täring.

Mängu kirjeldus: 
Kui mängija saab 6 silma, on tal õigus veel kord veeretada. Sattudes
südamele, kus on punase joone ülemine ots, peab liikuma mööda
punast joont alla kuni südameni, kus see lõpeb. Kui aga mängija
satub sinise joone algusesse, saab ta liikuda üles joone lõpuni.
Esimesena nr. 61 jõudnud mängija on võitja, teised jätkavad mängu.
Viimasel veeretamisel peab mängunupp sattuma täpselt number 61
peale, kui täring näitab rohkem, tuleb nupuga tagasi liikuda üle
olevate silmade võrra.

 

AASTAAEGADE LAUAMÄNG



Laste vanus: 6-7 aastased
Valdkond: Mina ja keskkond, keel ja kõne, 
matemaatika.
Eesmärk: Arendada lapse tähelepanu ja loogilist mõtlemist.

Kabe saab mängida kahekesi. Ühel mängijal on 12 helesinist kabenuppu
ja teisel 12 tumesinist kabenuppu. 
Kabelaual on 64 ruutu, mustad ja valged ruudud. Mängu eesmärk on
lüüa ära kõik vastase kabendid või muuta nad liikumisvõimetuks. 
Kabendid paiknevad mustadel ruutudel ning liiguvad mööda neid
diagonaalis, valgetele väljadele ei tohi sattuda. Käike teevad osapooled
vaheldumisi. 
Tavalised kabendid käivad kas ühe ruudu diagonaalis edasi või, kui
käigul olija kabendi ees on vastase nupp, mille taga on tühi väli, lüüakse
vastase nupp, astudes sellest üle ja eemaldades vastase nupu laualt.
Erinevalt tavalisest liikumisest võib kabend löömise käigus liikuda ka
tagasi. Enamikus kabemängu variantides võib sama nupuga lüüa järjest
mitu vastase nuppu ning kui löömiseks avaneb võimalus, on löömine
kohustuslik.
Mängija poolt vaadates viimasele reale jõudnud kabendist saab kabe,
mis võib liikuda diagonaalis suvalises suunas suvalise arvu ruute
(arvestades endiselt löömiskohustusega). Selle eristamiseks tavalistest
kabenuppudest kasutatakse ümber tõstetud nuppu. 
Mängus on võitja see, kes kõigepealt puhastab tahvli vastase nuppudest.

 

KABE

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabend&action=edit&redlink=1


Laste vanus: 6-7 aastased
Valdkond: Mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne.
Eesmärk: 
·Arendada lapse keskendumist ja tähelepanu.
·Jälgida mängureegleid ja jõuda oma nupuga esimesena "karu
juurde".
·Lahendada liitmis- või lahutamistehteid.
·Osata toime tulla kaotamisega.
Mängu vahendid: täring ja 4 nuppu.
Mängus saab osaleda 2-4 mängijat. Igal mängijal/siilil on oma nupp
(valge, kollane, hall või sinine). Mängu alustab see, kes veeretab
täringuga 1 või 6. Mänguväljadel on liitmis- või lahutamistehted.
Mängija, kes jääb tehte lahendamisega hätta/vale vastus, jääb ühe
ringi vahele. Mänguväljal olev vihmauss aitab mängijal roheliselt
ringilt kollasele edasi liikuda. Tõuk aga liigub roheliselt ringilt
tagasi oranžile ringile. Mänguväljakul on 3 punast ringi, millel on
kitseke, ämblik ja konn. Kui mängija jõuab kitsekese juurde, jääb
ta lõunapausile see tähendab jääb ühe ringi vahele. Ämbliku juures
tuleb mängijal kõndida neljakäpukil ja konna juures hüpata 5
korda nagu konn. Kui  teise mängija nupp satub samale ruudule
sinu nupuga, peab sinu nupp minema tagasi algusesse. 
Mängu võidab see, kes esimesena põdra juurde jõuab.

 

LAUAMÄNG "SIIL LÄHEB
PÕDRALE KÜLLA"



Valdkond: Keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika
Eesmärgid:
Laps oskab veeretada 1 piltkuubikut või mitut kuubikut.
Laps nimetab pildid kuubikul.
Laps fantaseerib oma jutu pealmiste piltide põhjal.
Laps oskab nimetada kuubikute materjali.
Laps loendab kokku mitu külge on ühel kuubikul.
Laps oskab loendada kokku kõigi kuubikute küljed.

Mängu käik:
Nooremate rühmade lapsed kasutavad mängus ühte kuubikut
piltidega. Laps veeretab kuubikut 3 korda, saab kolm erinevat
pilti ja moodustab nende piltide põhjal lause. Näiteks 3.-4.a laps
veeretas ühe kuubikuga pildid – orav pähklit söömas, päike ja
eesti lipp. Nüüd moodustab laps lause: „Päike paistab, Eesti lipp
lehvib ja orav sööb puu otsas pähklit“. 
Keskmises vanuserühmas võib mängu võtta rohkem kuubikuid
(kuni kolm). Ning siis moodustavad lapsed juba pikemaid lauseid.
6.-7.a laste rühmas veeretavad lapsed 5 kuubikut korraga.
Saadud piltide põhjal jutustavad ühe sidusa ja loogilise jutu. 
Kui rühmas on palju lapsi, on soovitus moodustada väiksemad
grupid mängu mängimiseks. Ühe, kahe lapsega saab mängida
individuaalselt.

MIS LUGU JUTUSTAVAD PILDID?



Vanus: 4.-7.a
Teema: Pokud ja loodus läbi matemaatika
Eesmärgid:
• Laps oskab koostada detailidest tervikut.
• Laps tunneb numbreid ja oskab neid järjestada 1-12-ni.
• Laps tunneb + ja – märke ning oskab liita ja lahutada
• Laps tunneb erinevaid aastaaegu.
Vahendid:
• Jäätisepulkadele kleebitud lahti lõigatud vanad kalendripildid, tagumisele poolele
põletatud numbrid (12 tükki pusles, 4 puslet)
• Korgimaterjalist lõigatud täringud (2 numbritega ja 1 tehtemärkidega)
• Kogumisalus vahetatavate alustega (numbritega, pildiga, tühi)
• 12 kollast pudelikorki
• Karp hoiustamiseks.

Mängu käik:
• Variant 1. Laps püüab kokku panna ühe aastaaja looduspildi. Abivahendina võib
kasutada näidispilti, mille saab seada enda ette või panna lävipaistva pildialuse alla.
• Variant 2. Laps püab kokku panna ühe aastaaja looduspildi. Tegevuse kergendamiseks
kasutab jäätisepulkade tagumisele poolele põletatud numbreid 1-12.
• Variant 3. Laps mängib koos kaaslasega või kaaslastega valides meeldiva pildi, mida
koguma ja kokku panema hakata. Kordamööda veeretatakse täringuid (kaks on numbrite
ja üks tehtemärkidega). Veeretatud numbrid tuleb vastavalt saadud märgile liita või
lahutda. Miinus märgi veeretamisel tuleb valida suurem number ja lahutada sellest
väiksem, pluss märgi veeretamisel tuleb saadud numbrid liita. Kui tehtemärki täringul
pole (on naerunägu), siis saab asetada vabalt valitud numbriga detaili kogumisalusele.
Arvutamisel kasuta vastuse saamiseks korke arvutuspulkadena. Võidab see, kes
esimesena saab oma pildi kokku.

Mängu valmistamine: 
Vajad 48 jäätisepulka, 12 pudelikorki, vana piltidega kalendrit, kommikarpi,
korgimaterjalist korke, liimi, kohupiimavormide plastikkaasi, põletusaparaati, kääre,
joonlauda, nuga.
Lõika pildid 12 ribaks ja kleebi jäätisepulkadele. Põleta jäätisepulkade taha numbrid 1-12.
Valmista korgimaterjalist täringud ja põleta kahele numbrid ja ühele tehtemärgid +,- ja
naerunäod. Lõika paraja suurusega näidispildid ja valmista samas suuruses ka
numbritega kogumisalused. Õige suurus on võrdne 12 jäätisepulgast kokkupandud
pildiga. Otsi 12 pudelikorki. Lao asjad sobiva suurusega tühja kommikarpi.

Mängu juhendi video:
https://www.youtube.com/watch?v=IxpYx1ibSSY

POKUDE PUSLEMÄNG



POKUDE PUSLEMÄNG



Teema: Matemaatika, üldoskused.
Vanus: 4 -6 aastani
Eesmärgid: 
Lapsed saavad õppida ja kinnistada numbreid 1- 20 -ni. 
Lapsed tunnevad rõõmu Bingo mängust.
Lapsed leiavad õige numbri Bingo lehelt.
Lapsed oskavad tegutseda meeskonnana.
Vahendid: Bingo loto trumm, bingo munad, bingo piletid ja
numbriga nupud.
Mängukäik:
Bingo! Realistlik mäng bingo loto mängimiseks. Reeglid on
samad, mis päriselus – võitnud numbrid võetakse
plastmass trumlist ja teised peavad vaatama, kas nende
mängulaual on see number. Kui saavad mängulaual kõik
numbrid täis tuleb hõigata Bingo. See laps on võitnud,
kellel kõige ennem saavad numbrilaual numbrid leitud.

 KUUKULGURI BINGO



Vanus: 2-3 aastat

Teema: Värvid

Valdkond: Matemaatika

Eesmärk: Laps tunneb põhivärve, oskab esemeid värvi järgi
sorteerida.

Vahendid: Põhivärvides pudelikorgid, läbipaistvad koogi karbid
(taaskasutus vahendid).

Mängu käik: Õpetajal on karp värviliste korkidega. Ta võtab
karbist ühe korgi ja küsib laste käest „Mis värvi see on?“(punane)
ja paneb selle punasesse karpi. Sama teeb õpetaja ka teist värvi
korkidega. Seejärel saab iga laps võtta karbist endale korgi ja
asetada see õigesse karpi. Kui korgid on kõik karpides,
vaadatakse koos, kas kõik korgid jõudsid õigesse karpi.

Mängu võib mängida ka individuaalselt. Lapse ette asetatakse
neli põhivärvides karpi ja karp põhivärvides korkidega. Laps
sorteerib kõik karbis olevad korgid õiget värvi karpidesse.
 

 VÄRVILISED KORGID



LASTE VANUS: 2-3-AASTASED
TEEMA: TAASKASUTUS
VALDKOND: MATEMAATIKA
EESMÄRK: LAPS RÜHMITAB ESEMEID SARNASE TUNNUSE ( VÄRVUS) ALUSEL,
TEAB MÕISTEID: ÜMMARGUNE, KANDILINE, RING, SEES,ÜKS, PALJU. 
VAHENDID: PLASTMASSÄMBRID, KATKI LÄINUD MÄNGU NUPUD, PAPIST
KARBIKAAS.
 
MÄNGU KIRJELDUS: 
LAPSED ISTUVAD ÜMBER LAUA. ÕPETAJA NÄITAB ÄMBREID, MILLE PEALE ON
KLEEBITUD VÄRVILISED PABERID KOOS KORRATAKSE MÕISTEID: ÜMMARGUNE,
RING, KANDILINE JA VÄRVUSEID: KOLLANE, VALGE, ROOSA, PRUUN. 
ÕPETAJA VALAB KÕIK NUPUD PAPIST KARBIKAANE SISSE JA KÜSIB LASTELT:
,, KAS NUPPE ON ÜKS VÕI PALJU?“
ÕPETAJA VÕTAB KOLLASE KAANEGA ÄMBRI JA KÜSIB LASTELT. ,, MIS VÄRVI
NUPUD SIIA SISSE KÄIVAD?“ ÕPETAJA PANEB KOLLASE NUPU ÄMBRISSE.
SIIS VÕTAB JÄRGMISE ÄMBRI. KORDUB SAMA TEGEVUS JNE
ÕPETAJA ASETAB KARBIKAANE NUPPUDEGA JA ÄMBRID LAUA KESKELE.
LAPSED HAKKAVAD PANEMA NUPPE ÄMBRITESSE.
KUI KÕIK NUPUD ON ÄMBRITESSE PANDUD, VAADATAKSE KOOS, KAS KÕIK 
SAMAVÄRVI NUPUD ON ÕIGETES ÄMBRITES. 

 

LEIA SAMASUGUNE



Valdkond : matemaatika, keel ja kõne 

Laste vanus : 1,5-3aastat 

Eesmärgid : põhivärvuste tundmine, loendamine 10 piires ,
peenmotoorika arendamine, sõnavara arendamine.

Mänguvahendid : plastpudelitest topsid piltidega, sinised,
punased ja kollased pudelikorgid piltidega (jääkmaterjal).

Mängu käik : Õpetaja küsib lapse käest: “Mida sööb karu?”.
Laps vaatleb, mis pildid on pudeli peal, nimetab neid (kala,
mesi, mari), nimetab korkide/piltide värvusi (kala-sinine, mari-
punane, mesi-kollane).

Pudelikorkidel on samad pildid, mis pudelitopsil. Laps võtab
korgi, paneb selle samasuguse pildiga pudelitopsi sisse. Nii
sorteeritakse kõik korgid ja seejärel loendatakse, mitu korki
igas topsis on on.

 
 

MIDA SÖÖB KARU?



Laps sõidab autoga mööda teed. Kui tuleb ette pööramise
koht, õpetaja hüüab "STOP!" ning seejärel küsib lapselt, mis
poole ta pöörama peab, kas paremale või vasakule.
Mäng aitab arendada lapse peenmotoorikat ja saada selgeks
mõisted "parem ja vasak"

   
Ozoboti rajal tulevad robotile vastu rühmaloomad
alustades Päikeselaste loomaga, lõpetades Õiekeste
loomaga. Selle raja peal saab korrata loomade nimetusi
ning mõelda ( lasta lastel mõelda) lugu või muinasjutt
nende loomadega. Lapsed saavad kirjeldada loomade
välimust, nende elukohta ja söögiharjumusi. 

 

PAREM VÕI VASAK?

 OZOBOTI RADA


