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MÄNGITUD MÄNGUD 
 
 

VAATLEMISPEATUSED 

 
Ümber Elulaadikeskuse jalutama minnes

liikmetel silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele

küsimusi või ülesandeid, nagu: näita k

kui sa tead, mis värvi maja on; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis 

puu see on ... jne. Mäng teravdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima. 

Idee: Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Keskkonnamängude kogumik II. Tartu 2002

 

TUNNE LOOMI 
 

See mäng sisaldab nii liikumist kui ka loomade tundmist. Mängujuht

Elulaadikeskuse õuel asuva puust loomakuju nimetuse, näiteks “karud”. Mängijad

minema ja seisma õige kuju kõrvale. Mängujuht 

loomakuju. Siis kogunevad mängijad

looma üle või uuritakse seda kuju

mängida nt. pargis puuliikide tundma õppimisel. 

Näiteks jookse looma juurde, kes magab talveund, armastab mett, 

värvi, kellel on kihvad, kes on kassi sugulane, kes sööb rohtu, kes on kiskja, kelle kasukas on 

täpid jne.  

 

JOOKSE ÕIGE LOOMA JUURDE 
 
Mängus on Avinurme Elulaadikeskuse õuel asuvad puust loomakujud: karud, hundid, metsised, 

rebased, kits ja metssiga. Mängijad jagatakse võrdselt kujude vahel ära. Seejärel hakkab 

mängujuht jagama käsklusi. Nt. kohad vahetavad karud ja rebased 

vahetama. Kohad vahetavad metsised ja kits, metssiga ja hundid, hundid ja karud jne.  Mängijad 

peavad olema tähelepanelikud ja liikuma õige kuju juurde. 

erinevate puuliikidega.  
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Ümber Elulaadikeskuse jalutama minnes peatab mängujuht aegajalt rühma ja palub rühma 

kmetel silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele mitmesuguseid keskkonnaga seotud 

küsimusi või ülesandeid, nagu: näita käega, millises suunas asub keskuse maja; tõsta käsi 

; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis 

avdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima. 

Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Keskkonnamängude kogumik II. Tartu 2002

st kui ka loomade tundmist. Mängujuht ütleb ühe Avinurme 

Elulaadikeskuse õuel asuva puust loomakuju nimetuse, näiteks “karud”. Mängijad

eisma õige kuju kõrvale. Mängujuht  vaatab üle, kas kõik on leidnud õige 

loomakuju. Siis kogunevad mängijad taas kokku ja öeldakse järgmine loom  või arut

looma üle või uuritakse seda kuju lähemalt. Soovitatav on liiki korrata. Sama mängu saab 

mängida nt. pargis puuliikide tundma õppimisel. Mängujuht võib välja hõigata ka väiteid. 

Näiteks jookse looma juurde, kes magab talveund, armastab mett, on kõige kavalam, on halli 

värvi, kellel on kihvad, kes on kassi sugulane, kes sööb rohtu, kes on kiskja, kelle kasukas on 

 

Mängus on Avinurme Elulaadikeskuse õuel asuvad puust loomakujud: karud, hundid, metsised, 

rebased, kits ja metssiga. Mängijad jagatakse võrdselt kujude vahel ära. Seejärel hakkab 

mängujuht jagama käsklusi. Nt. kohad vahetavad karud ja rebased – mängijad pe

vahetama. Kohad vahetavad metsised ja kits, metssiga ja hundid, hundid ja karud jne.  Mängijad 

peavad olema tähelepanelikud ja liikuma õige kuju juurde. Sama mängu saab mängida ka 

 

aegajalt rühma ja palub rühma 

mitmesuguseid keskkonnaga seotud 

maja; tõsta käsi üles, 

; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis 

avdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima.  

Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Keskkonnamängude kogumik II. Tartu 2002 

Avinurme 

Elulaadikeskuse õuel asuva puust loomakuju nimetuse, näiteks “karud”. Mängijad peavad siis 

as kõik on leidnud õige 

või arutletakse selle 

Sama mängu saab 

Mängujuht võib välja hõigata ka väiteid. 

on kõige kavalam, on halli 

värvi, kellel on kihvad, kes on kassi sugulane, kes sööb rohtu, kes on kiskja, kelle kasukas on 

Mängus on Avinurme Elulaadikeskuse õuel asuvad puust loomakujud: karud, hundid, metsised, 

rebased, kits ja metssiga. Mängijad jagatakse võrdselt kujude vahel ära. Seejärel hakkab 

mängijad peavad kohad 

vahetama. Kohad vahetavad metsised ja kits, metssiga ja hundid, hundid ja karud jne.  Mängijad 

ma mängu saab mängida ka 



 
TUNNE ÄRA ÕIGE KUJU 

 

Paluge kõigil mängijatel leida endale paariline. Üks paarilistest seob silmad

„pimeda“ paarilise ühe puukuju

ja kuju, proovib ümbermõõtu jne.

alguspunkti tagasi, avatakse silmad ja „pime“ paariline

nimetab selle nime. Seejärel vahetavad paarilised rollid ja tegevus kordub. Lõpetuseks

Arutlege paarilistega, milliseid meeli te 

mängija, millised olid emotsioonid. 

 
KUJU 
 
Mängijad seisavad ringis. Üks mängijaist astub ringi sisse ja loeb: „Nips

vaba.“ Vabaks loetud mängija tuleb ringi keskele mängujuhiks. Lepitakse kokku, mitmeni 

mängujuht kinnisilmi loeb (20-30). Selle ajaga mõtleb igaüks välja ja kehastab mingit kuju. 

Mängujuht lõpetab lugemise, avab silmad ja valib kõige huvitavama kuju, kellest saab uus 

mängujuht. Endine mängujuht astub teiste hulka mängima. Mängu korratakse mitu

Tulva, T., Leppinen, A., Mitt, P. Mängime neid mänge Tallinn, 1990

 

 
JÄNESED JA REBANE 
 

Mängijaid kolm või rohkem, kui vahendeid on rohkem.

Vahendid: pikk nöör, mille mõlemasse otsa on seotud kepp. Nööri keskkoht on tähistatud.

Kaks mängijat võtavad kumbki ühe kepi ja lähevad teineteisest nii kaugele, kui seda lubab nöör 

nemad on Jänesed. Kolmas mängija 

Rebase märguande peale kiiresti nööri kepi ümber kerima. See jänes, kes jõuab esimesena 

nööri keskkohale, on rebase käest pääsenud. Teine Jänes peab aga peale esimese Jänese 

lõpetamist Rebase eest plehku panema. Rebane püüab eest ära lippavat Jänest kinni püüda. 

Idee: Kurai,L. Meie mängud, Tallinn, 1951 Kohandanud Eve Sepper

 

HUNT JA KITSED 

 
Osavõtjaid paarisarv. Üks mängijatest määrata

väljaspool märgistatud mänguväljaku p

laiali. Algussignaali järel hakkavad kitsed

„Hunt tuleb!“ peab iga kits leidma endale paarilise, tal käest kinni võtma ja mah

Üksikuks jäänud kitse hakkab Hunt püüdma. Kui Hunt saab kitse

mäng kordub. Võib mängida ka nii, et 
hulgast.  

leida endale paariline. Üks paarilistest seob silmad kinni, teine talutab 

kuju juurde. „Pime“ paariline kombib kuju – tunnetab selle suurust 

ja kuju, proovib ümbermõõtu jne. Juhendaja märguande peale tulevad

alguspunkti tagasi, avatakse silmad ja „pime“ paariline püüab ära arvata, millist kuju ta kompis

Seejärel vahetavad paarilised rollid ja tegevus kordub. Lõpetuseks

, milliseid meeli te selles mängus kasutasite, kas oli kerge olla „pime“ 

mängija, millised olid emotsioonid.  

Mängijad seisavad ringis. Üks mängijaist astub ringi sisse ja loeb: „Nips-naps

vaba.“ Vabaks loetud mängija tuleb ringi keskele mängujuhiks. Lepitakse kokku, mitmeni 

30). Selle ajaga mõtleb igaüks välja ja kehastab mingit kuju. 

Mängujuht lõpetab lugemise, avab silmad ja valib kõige huvitavama kuju, kellest saab uus 

mängujuht. Endine mängujuht astub teiste hulka mängima. Mängu korratakse mitu

Tulva, T., Leppinen, A., Mitt, P. Mängime neid mänge Tallinn, 1990 

Mängijaid kolm või rohkem, kui vahendeid on rohkem. 

Vahendid: pikk nöör, mille mõlemasse otsa on seotud kepp. Nööri keskkoht on tähistatud.

ad kumbki ühe kepi ja lähevad teineteisest nii kaugele, kui seda lubab nöör 

nemad on Jänesed. Kolmas mängija – Rebane, seisab nööri keskkohal. Jänesed hakkavad 

Rebase märguande peale kiiresti nööri kepi ümber kerima. See jänes, kes jõuab esimesena 

keskkohale, on rebase käest pääsenud. Teine Jänes peab aga peale esimese Jänese 

lõpetamist Rebase eest plehku panema. Rebane püüab eest ära lippavat Jänest kinni püüda. 

Idee: Kurai,L. Meie mängud, Tallinn, 1951 Kohandanud Eve Sepper 

Osavõtjaid paarisarv. Üks mängijatest määratakse juhtmängijaks – hundiks. Hunt

väljaspool märgistatud mänguväljaku piire. Ülejäänud mängijad – kitsed – on väljakult vabalt 

gussignaali järel hakkavad kitsed vabalt väljakul ringi liikuma. Mängujuhi hüüde järel: 

leidma endale paarilise, tal käest kinni võtma ja mah

Üksikuks jäänud kitse hakkab Hunt püüdma. Kui Hunt saab kitse kätte, vahetavad nad rollid ja 

mäng kordub. Võib mängida ka nii, et mängujuht määrab alati uue Hundi tabamata mängijate 

 

kinni, teine talutab 

tunnetab selle suurust 

Juhendaja märguande peale tulevad kõik mängijad 

püüab ära arvata, millist kuju ta kompis, 

Seejärel vahetavad paarilised rollid ja tegevus kordub. Lõpetuseks 

, kas oli kerge olla „pime“ 

naps-naba, sina oled 

vaba.“ Vabaks loetud mängija tuleb ringi keskele mängujuhiks. Lepitakse kokku, mitmeni 

30). Selle ajaga mõtleb igaüks välja ja kehastab mingit kuju. 

Mängujuht lõpetab lugemise, avab silmad ja valib kõige huvitavama kuju, kellest saab uus 

mängujuht. Endine mängujuht astub teiste hulka mängima. Mängu korratakse mitu korda.  

Vahendid: pikk nöör, mille mõlemasse otsa on seotud kepp. Nööri keskkoht on tähistatud. 

ad kumbki ühe kepi ja lähevad teineteisest nii kaugele, kui seda lubab nöör - 

Rebane, seisab nööri keskkohal. Jänesed hakkavad 

Rebase märguande peale kiiresti nööri kepi ümber kerima. See jänes, kes jõuab esimesena 

keskkohale, on rebase käest pääsenud. Teine Jänes peab aga peale esimese Jänese 

lõpetamist Rebase eest plehku panema. Rebane püüab eest ära lippavat Jänest kinni püüda.  

hundiks. Hunt asub 

on väljakult vabalt 

ujuhi hüüde järel: 

leidma endale paarilise, tal käest kinni võtma ja maha kükitama. 

kätte, vahetavad nad rollid ja 

tabamata mängijate 



 
OTSIMISMÄNG LUUBIGA 

 
Iga laps leiab õuealalt 3 väikest

palja silmaga. Ta toob oma leiud paku peale, saab õpetajalt kuppelluubi ja uurib oma leide. Laps 

valib kolmest leiust põnevama ja jätab selle luubi alla. Nüüd vahetavad lapsed kohti ja vaatavad, 

mida sõbrad põnevat leidsid.  

 

VÄRVIOTSIMISMÄNG 

Mängijad jagatakse meeskondadeks. Iga meeskond saab ülesande otsida loodusest teatu

objekte ja järjestada needd siis värvi heleduse astme järgi ritta 

tumedamani.  

 

 

Iga laps leiab õuealalt 3 väikest looduslikku objekti, mida on kuppelluubiga parem uurida kui 

Ta toob oma leiud paku peale, saab õpetajalt kuppelluubi ja uurib oma leide. Laps 

valib kolmest leiust põnevama ja jätab selle luubi alla. Nüüd vahetavad lapsed kohti ja vaatavad, 

Mängijad jagatakse meeskondadeks. Iga meeskond saab ülesande otsida loodusest teatu

d siis värvi heleduse astme järgi ritta – kõige heledamast kõige 

      

 

 

parem uurida kui 

Ta toob oma leiud paku peale, saab õpetajalt kuppelluubi ja uurib oma leide. Laps 

valib kolmest leiust põnevama ja jätab selle luubi alla. Nüüd vahetavad lapsed kohti ja vaatavad, 

Mängijad jagatakse meeskondadeks. Iga meeskond saab ülesande otsida loodusest teatud värvi 

heledamast kõige 

 



 

 

Mängud langevarjuga: 

 

VÕLUTUD METSLOOMAD 

 

Kaks või enam täiskasvanut (või mängijat) hoiavad langevarju, ülejäänud mängijad on 

langevarju all. Täiskasvanud tõstavad ja langetavad  langevarju kolm korda. Seejärel peidetakse 

mängijad langevarju alla ja võlutakse mingiks 

mängijad liikuma nimetatud loomale iseloom

(nt. karu – tatsates ja mõmisedes, kits hüpeldes, hunt joostes ja uludes, vares

kraaksudes jne). Kui liigutud on piisavalt, kutsutaks

kordub.  

 

METSAVÕLURID 
 
Pooled mängijad hoiavad langevarju, ülejäänud on langevarju all. Mänguju

millist metsamaailma hakatakse kujutama. Langevarju tõstetakse ja langetatakse kolm korda.  

Seejärel peidetakse mängijad langevarju alla. Mängijad võtavad langevarju all teemale vastava 

kuju ja proovivad püsida liikumatult (nt. puud metsas, põõsad, võlumets jne

tõstetakse ja imetletakse tekkinud kujusid. Mäng kordub. Mõne aja pärast vahetat

 

 

 

VÄRVIRALLI 
 
Mängijad seisavad ümber  mahalaotatud langevarju näoga päripäeva ja hakkavad ümber selle 

jooksma. Mängujuhi märguandel leiavad nad endale ühe langevarju sektori ja istuvad sellele.  

Näiteks istub mängija punasel sektoril ja 

mis võib olla toas punane jne. Kui kõik on saanud vastata, algab mäng algusest. 

 
 
SEENEMIKK 
 
Mängijad hoiavad ühe käega langevarjust kinni ja hakkavad liikuma 

kokku millisele seenele külla minnakse (nt. puravikule). 

Edasi kulgeb mäng järgmiselt: 

Öeldes „Seene Mikk  kõnnib ümber seene, seene Mikk kõnnib ümber seene“

päripäeva.  

Kaks või enam täiskasvanut (või mängijat) hoiavad langevarju, ülejäänud mängijad on 

langevarju all. Täiskasvanud tõstavad ja langetavad  langevarju kolm korda. Seejärel peidetakse 

mängijad langevarju alla ja võlutakse mingiks metsloomaks. Kui langevari tõs

mängijad liikuma nimetatud loomale iseloomulikul viisil tehes võimalusel ka selle looma häält 

tatsates ja mõmisedes, kits hüpeldes, hunt joostes ja uludes, vares

jne). Kui liigutud on piisavalt, kutsutakse mängijad langevarju alla tagasi ja mäng 

Pooled mängijad hoiavad langevarju, ülejäänud on langevarju all. Mängujuht teeb ettepaneku, 

maailma hakatakse kujutama. Langevarju tõstetakse ja langetatakse kolm korda.  

el peidetakse mängijad langevarju alla. Mängijad võtavad langevarju all teemale vastava 

sida liikumatult (nt. puud metsas, põõsad, võlumets jne

tõstetakse ja imetletakse tekkinud kujusid. Mäng kordub. Mõne aja pärast vahetat

Mängijad seisavad ümber  mahalaotatud langevarju näoga päripäeva ja hakkavad ümber selle 

jooksma. Mängujuhi märguandel leiavad nad endale ühe langevarju sektori ja istuvad sellele.  

Näiteks istub mängija punasel sektoril ja mängujuht küsib temalt: mis asi on looduses punane, 

punane jne. Kui kõik on saanud vastata, algab mäng algusest. 

Mängijad hoiavad ühe käega langevarjust kinni ja hakkavad liikuma näiteks päripäeva. Lepitakse 

kokku millisele seenele külla minnakse (nt. puravikule).  

Seene Mikk  kõnnib ümber seene, seene Mikk kõnnib ümber seene“ –

 

Kaks või enam täiskasvanut (või mängijat) hoiavad langevarju, ülejäänud mängijad on 

langevarju all. Täiskasvanud tõstavad ja langetavad  langevarju kolm korda. Seejärel peidetakse 

loomaks. Kui langevari tõstetakse, lähevad 

ulikul viisil tehes võimalusel ka selle looma häält 

tatsates ja mõmisedes, kits hüpeldes, hunt joostes ja uludes, vares lennates ka 

e mängijad langevarju alla tagasi ja mäng 

ht teeb ettepaneku, 

maailma hakatakse kujutama. Langevarju tõstetakse ja langetatakse kolm korda.  

el peidetakse mängijad langevarju alla. Mängijad võtavad langevarju all teemale vastava 

sida liikumatult (nt. puud metsas, põõsad, võlumets jne). Langevari 

tõstetakse ja imetletakse tekkinud kujusid. Mäng kordub. Mõne aja pärast vahetatakse osad.  

Mängijad seisavad ümber  mahalaotatud langevarju näoga päripäeva ja hakkavad ümber selle 

jooksma. Mängujuhi märguandel leiavad nad endale ühe langevarju sektori ja istuvad sellele.  

sib temalt: mis asi on looduses punane, 

punane jne. Kui kõik on saanud vastata, algab mäng algusest.  

päripäeva. Lepitakse 

– liigutakse edasi 



 
Öeldes „Seene Mikk kõnnib ümber seene, seene 

vastupäeva.  

Seejärel võetakse  kahe käega langevarjust kinni ja jäädakse seisma näoga ringi keskmesse. 

Öeldes „Vaatab siiapoole“ – piilutakse üle õla vasakule

Öeldes „Vaatab sinnapoole“ – piilu

Piilumist korratakse teinegi kord. 

„Oh-hoo – puraviku maja!“  

Öeldes „Koputame!“ – koputatakse parema käega õhku.

Öeldes „Koputame veel“ – koputatakse vasaku käega õhku. 

„Puravikku ei ole vist kodus? Koputame

Öeldes  „Laseme uksekella, uksekell on kõrgel

parema käega ja öeldakse „Tirr!“.

Öeldes „Helistame veelkord!“ –

öeldakse „Tirr!“.  

Seejärel otsustatakse tuppa minna.

Öeldes „Pühime jalad puhtaks.“ -

Öeldes „Ja astume uksest sisse“ -

Langevarjust tekib tore seenekübar. Seene all räägitakse l

jne.   

NB! Külla võib minna ükskõik millisele tegelasele nt. talvel  päkapikule või lumeeidele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Seene Mikk kõnnib ümber seene, seene Mikk kõnnib ümber seene“

Seejärel võetakse  kahe käega langevarjust kinni ja jäädakse seisma näoga ringi keskmesse. 

piilutakse üle õla vasakule, parem käsi otsmikul.  

piilutakse üle õla paremale, vasak käsi otsmikul.  

kord.  

koputatakse parema käega õhku. 

koputatakse vasaku käega õhku.  

Puravikku ei ole vist kodus? Koputame veel kord“ 

Laseme uksekella, uksekell on kõrgel“ – tõustakse päkkadele, vajutatakse kellanuppu 

Tirr!“. 

– tõustakse päkkadele, vajutatakse kellanuppu vasaku käega ja 

l otsustatakse tuppa minna. 

- pühitakse jalgu ja  asetatakse käed risti. 

- keeratakse ennast selg ees langevarju alla ja kükitatakse. 

Langevarjust tekib tore seenekübar. Seene all räägitakse lugusid. Nt. kes seene all elada võiksid 

NB! Külla võib minna ükskõik millisele tegelasele nt. talvel  päkapikule või lumeeidele. 

 

Mikk kõnnib ümber seene“ – liigutakse 

Seejärel võetakse  kahe käega langevarjust kinni ja jäädakse seisma näoga ringi keskmesse.  

 

tõustakse päkkadele, vajutatakse kellanuppu 

tõustakse päkkadele, vajutatakse kellanuppu vasaku käega ja 

keeratakse ennast selg ees langevarju alla ja kükitatakse.  

ugusid. Nt. kes seene all elada võiksid 

NB! Külla võib minna ükskõik millisele tegelasele nt. talvel  päkapikule või lumeeidele.  


