
 
 

 

 

 

 

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 metsloomaks. Kui langevari tõstetakse, lähevad 

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

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

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

kordub.  

 

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

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). Langevari 

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

 

 

 

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 mängujuht küsib temalt: mis asi on looduses punane, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

kokku millisele seenele külla minnakse (nt. puravikule).  

Edasi kulgeb mäng järgmiselt: 

Öeldes „Seene Mikk  kõnnib ümber seene, seene Mikk kõnnib ümber seene“ – liigutakse edasi 

päripäeva.  

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

vastupäeva.  

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

Öeldes „Vaatab siiapoole“ – piilutakse üle õla vasakule, parem käsi otsmikul.  

Öeldes „Vaatab sinnapoole“ – piilutakse üle õla paremale, vasak käsi otsmikul.  

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 veel kord“ 

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

parema käega ja öeldakse „Tirr!“. 

Öeldes „Helistame veelkord!“ – tõustakse päkkadele, vajutatakse kellanuppu vasaku käega ja 

öeldakse „Tirr!“.  

Seejärel otsustatakse tuppa minna. 

Öeldes „Pühime jalad puhtaks.“ - pühitakse jalgu ja  asetatakse käed risti. 

Öeldes „Ja astume uksest sisse“ - keeratakse ennast selg ees langevarju alla ja kükitatakse.  

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

jne.   

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