
 
 

 

 

AVINURME ELULAADIKESKUSESSE KOHANDATUD 

 

 

VAATLEMISPEATUSED 

 

Ümber Elulaadikeskuse jalutama minnes

liikmetel silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele

ülesandeid. Nt: näita käega, millises suunas asub keskuse

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

jne. Kui käsi on tõstetud, võib silmad avada ja kontrollida, kas näidatud on õiges suunas. 

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.

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 täpid jne. 

 

JOOKSE ÕIGE LOOMA JUURDE 

 

Mängus on Avinurme Elulaadikeskuse õuel asuvad puust loomakujud: karud, hun

rebased, kits, ilves, metssiga ja kotkas

hakkab mängujuht jagama käsklusi. Nt. kohad vahetavad karud ja rebased 

kohad 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 erinevate puuliikidega. 

 

 

 

AVINURME ELULAADIKESKUSESSE KOHANDATUD ÕPPETEGEVUSED 

Ümber Elulaadikeskuse jalutama minnes peatab mängujuht aegajalt rühma ja palub rühma 

kmetel silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele mitmesuguseid keskkonnaga seotud 

äega, millises suunas asub keskuse maja; tõsta käsi üles, kui sa tead, mis 

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

käsi on tõstetud, võib silmad avada ja kontrollida, kas näidatud on õiges suunas. 

avdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima.  
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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, 

on kõige kavalam, on halli värvi, kellel on kihvad, kes on kassi sugulane, kes 

sööb rohtu, kes on kiskja, kelle kasukas on täpid jne.  

 

Mängus on Avinurme Elulaadikeskuse õuel asuvad puust loomakujud: karud, hun

ja kotkas. Mängijad jagatakse võrdselt kujude vahel ära. Seejärel 

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

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

Mängijad peavad olema tähelepanelikud ja liikuma õige kuju juurde.  

ma mängu saab mängida ka erinevate puuliikidega.  

 

aegajalt rühma ja palub rühma 

skkonnaga seotud 

üles, kui sa tead, mis 

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

käsi on tõstetud, võib silmad avada ja kontrollida, kas näidatud on õiges suunas. Mäng 
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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. Näiteks jookse looma juurde, kes magab talveund, 

on kõige kavalam, on halli värvi, kellel on kihvad, kes on kassi sugulane, kes 

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

. Mängijad jagatakse võrdselt kujude vahel ära. Seejärel 

mängijad peavad 

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



 
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

paarilistega, milliseid meeli te 

millised olid emotsioonid.  

 

 

OTSIMISMÄNG LUUBIGA 

 
Iga laps leiab õuealalt 3 väikest looduslikku objekti, mida on

uurida kui palja silmaga. Ta toob oma leiud 

äärepakkude  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.  

 

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, 

looduslikku objekti, mida on tema arvates kuppelluubiga 

Ta toob oma leiud mänguväljaku keskel oleva mänguväljaku 

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 

 

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 arutlege 

, kas oli kerge olla „pime“ mängija, 

kuppelluubiga parem 

mänguväljaku keskel oleva mänguväljaku 

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 


