
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Looduskeskkonda sobivad liikumismängud: 
 
 
 
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 – Rebane, seisab nööri keskkohal. Jänesed hakkavad 

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 määratakse juhtmängijaks – hundiks. Hunt asub 

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

laiali. Algussignaali järel hakkavad kitsed vabalt väljakul ringi liikuma. Mängujuhi hüüde järel: 

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

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 
hulgast.  

TUHATJALG 
 
Mängujuht nimetab mõne looma, linnu või putuka nime. Mängijad peavad moodustama 

selliseid rühmi, et jalgu oleks kokku samapalju, kui nimetatud elusolendil.  Näiteks linnul ja 

inimesel on 2 jalga, imetajatel 4, putukatel 6 ja ämblikel 8. Kui mängujuht hüüab näiteks 

„Rebane!“, moodustavad kaks mängijat paari ja proovivad liikuda nii nagu rebane (nt. hiilides). 

Kui mängijad on väiksemad lapsed, võib mängujuht lisaks elusolendi nimele nimetada ka 

jalgade arvu. Mängujuht võib paluda lastel moodustada ka näiteks tuhatjala.  

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/leikkinurkka/ Tõlkinud E.Külmallik 

 

 



 
 

 
PUURONG 
Vaja läheb erinevate puude lehti, mis ümbruskonnas kasvavad. Iga laps saab ühe lehe ja otsib 

üles puu, millele see kuulub. Mängujuht hakkab rongijuhiks ja liigub puude juurde, kus lapsed 

on ning võtab nad rongiga sõitma. Kase juures hüüab rongijuht „Kase peatus!“ ja võtab sappa 

seal ootavad lapsed, kellel on kaseleht, vahtra juures on „vahtra peatus“ jne. Mäng jätkub, kuni 

kõik lapsed on rongi peal. Seejärel hakkab rong tagasi sõitma – kase peatuses lähevad maha 

need lapsed, kellel on kaseleht jne. Mäng lõpeb, kui kõik reisijad on rongist õiges peatuses 

väljunud. Pileti asemel võib nt ka lastelt tema puu kohta küsimusi küsida.  

http://keskkonnaharidus.ee/failid/file/oues_oled_vaba.pdf 

 

PUULEHTEDE  VÕIDUJOOKS 
 

Vaja läheb erinevate puude lehti nii palju, et kõiki leheliike on mängus 2 ja soovi korral 

kohatähiseid. Mängijaid peab olema paarisarv. Lapsed istuvad või seisavad  ringselt 0,5 m 

vahedega kohatähistel. Mängujuht (õpetaja, laps) hüüab mõne mängus oleva puu nime. Lapsed, 

kellel on mängujuhi poolt hüütud puuleht, hakkavad võidu jooksma ümber ringi, proovides 

jõuda esimesena oma kohale tagasi. Joostakse päripäeva.  Iga 3-4 mängukorra järel, vahetavad 

mängijad omavahel puulehed. 

Mängus võib olla ühte liiku puulehti ka mitu paari. Siis peaks vaatama, et nad ei seisaks kõrvuti 

– muidu on lapsel oma kohta keeruline üles leida.  

Autor: Eve Sepper 

 
NUMBRIJOOKS 

Mängija jagatakse vähemalt kahte meeskonda. Seistakse kolonnis stardijoonel. Mängujuht 

ütleb igale kolonnis olijale ühe numbri, nt kolonni esimesed on number ühed, teised kahed jne. 

või annab igaühele ühe loodusliku eseme nt. mõlema kolonni esimesel on kivi, teisel vahtraleht, 

kolmandal samblatutt jne. Seejärel tuleb olla lastel lihtsalt tähelepanelik.  Mängujuht seisab 

kolonnide ette ja hakkab kordamööda välja hõikama numbreid või looduslike esemete 

nimetusi. Kes oma numbrit (eseme nime) kuuleb, peab jooksma kiiresti tiiru ümber oma 

meeskonna. Jooksu tuleb alustada eest, ümber oma kolonni esimese lapse (esimene jookseb 

lihtsalt kohe lõppu ja teiselt poolt tagasi) ning seejärel joosta ümber viimase lapse ning siis 

tagasi oma kohale. Kes esimesena kohale jõuab, toob oma meeskonnale punkti.  

Punktiarvestust peab mängujuht.  

Kohandanud Eve Külmallik 

 


