
 
 

 
 
 
 
 
KIVIMÄNGUD 
04.juunil Sinimägedes Pargimäel 
 
 
KIVITERETUS 
 

Vahendiks kivid. Lüüakse kive kokku ja öeldakse: Tere …. Omadussõna … naabri nimi. (nt tere 

mõnus Moonika). Omadussõna algab sama tähega kui naabri nimi. Kivid liiguvad käest-kätte.  

 

KIVIHÄÄLED 

Vahendid: Igal mängijal 2 kuni väikese kanamuna suurust kivi. Seistakse ringis. 

� Saa sõbraks oma kividega. Katsu oma kive. Millised nad on Sinu peos? On nad muutunud 

soojaks? Klõbista oma kive vastamisi. Kuula häält parema kõrvaga, vasaku kõrvaga, 

kinnisilmi. Kas kivid on muutunud Sinu omadeks? 

� Kiviklõbin läheb rändama mööda ringi. Mängujuht näitab ette rütmi, kui kiiresti klõpsud 

peavad liikuma: nt. üks klõps rändab paremale, kaks klõpsu rändab vastassuunas. Iga 

mängija koputab oma rütmi ja teised kordavad.  

� Anname oma klõbinad edasi sõbrale, proovi hoida tempot. Klõbinaring liigub päripäeva, 

siis ka vastupäeva. Klõps ühe käega sõbra kivi pihta, klõps kahe käega sõbra kivide vastu, 

ühe käega võtad klõpsu vastu teise käega saadad edasi jne.  

� Rahutud klõpsud. Tehes kividega ühe klõpsu, liigub klõps edasi samas suunas. Kahe 

klõpsuga muudad suunda. 

� Sõbraklõps. Mängujuht leiab silmsideme ühe mängijaga ja teeb tema suunas kiviklõpsu. 

Leitud sõber „püüab“ klõpsu kinni, loob silmsideme teise mängijaga ja saadab klõpsu 
talle. 

KIVIORKESTER 
 
Mängijad seisavad ringis. Igaühel on käes kaks umbes kanamuna suurust kivi. Suletakse silmad 

ja igaüks hakkab mängima kahe kiviga oma rütmis muusikat. Mängujuht liigub väljaspool ringi ja 

puudutab mängijaid kordamööda õlast. Keda puudutati üks kord, selle pillimängus tekib paus. 

Sel ajal saab kuulata teiste mängu. Kui mängujuht puudutab mängijat uuesti, hakkab see jälle 

oma lugu mängima. Nii muutub orkestripala kord valjemaks, kord vaiksemaks, kuni vaikib 

viimane kivipillimängija.  



 
 

 
 
PEEGELPILDIS 
 
Lapsed võtavad paaridesse ja leiavad rannalt kumbki võrdse arvu kive (nt 4-5). Liivale 

tõmmatakse joon. Üks laps laob leitud kivid ühele poole joont mustrisse. Teine laps püüab 

laduda oma kivid peegelpildis teisele poole joont. Kontrollitakse õigsust ja vahetatakse osad.  

 
 
VÕITLUS KIVIDE PÄRAST 

 
Koguge ühe võrra vähem kive, kui on mängijaid. Seejärel paigutage kivid umbes meetri tagant 

ritta. 20 meetri kaugusele tõmmake kividega rööpne stardijoon. Iga vooru algul asuvad 

mängijad stardijoone taha ja jooksevad märguande peale kivide juurde. Igaüks püüab hõivata 

ühe kivi, pannes sellele jala peale. Kivi kuulub õigusega mängijale, kelle jalg on seal esimesena. 

Üks mängija jääb kivist ilma ja langeb mängust välja. Teised pöörduvad stardijoone taha tagasi, 

mängujuht kõrvaldab reast ühe kivi ja algab uus voor. Võitlus kivide pärast lõpeb, kui mängu 

jääb vaid üks mängija.  
 


