
 
 

 

 

 

TEGEVUSED, MIS ON SEOTUD 

 

VÄRVIDE JAHT 

Kuus mängijat või meeskonda võivad minna „värvide jahile“. Kõigepealt veeretab iga mängija (või 
meeskond) värvitäringut. Sellega määratakse kindlaks viie erineva asja värv, mida otsima tuleb minna. 
Kui veeretades tuleb värv, mis on juba veeretatud, tuleb veeretada nii kaua, kuni tuleb uus värv. 
Starditakse korraga. Mäng käib kiiruse peale. Kes jõuab 
erinevat õiget värvi asja? 

Kui värvitäringut ei ole, võib kirjutada nimekirja, milline number millisele värvile vastab ning veeretada 

tavalist täringut.  

Dahlke, T. 365 mängu lastele igaks päevaks Varrak, Tall

 

VÄRVIOTSIMISMÄNG 

Vaja läheb tühja munakarpi, mille munapesad on värvitud erinevat tooni. Püüdke leida loodusest 

sarnase värvitooniga objekte ja asetada neid karpi vastava värviga pesasse. Kas  suudate leida kõik karbis 

olevad toonid ka loodusest? Võrdle  oma leide ka sõbraga.  

Variatsioon: Iga mängija saab ühe värvilise munakarbi topsi, millesse tal tuleb loodusest leida sama värvi 

objekte. Kui objektid leitud, tuuakse topsid mängujuhi juurde ja asetatakse oma topsi sisu suure 

munaresti sama värvi pesasse. Kui kõik on oma leiud suurele restile asetanud, vaadeldakse tulemust ja 

arutletakse värvitoonide üle - kas leiti kõiki värve objekte, millist värvi oli kõige kergem/raskem leida jne. 

TEGEVUSED, MIS ON SEOTUD VÄRVIDE OTSIMISEGA LOODUSEST 
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Starditakse korraga. Mäng käib kiiruse peale. Kes jõuab esimesena otsida ja mängujuhi juurde tuua viis 
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VÄRVIOTSIMISMÄNG 2 

Enne matkale minekut valmistab iga laps endale värvilehviku. Selleks kinnitatakse umbes 7 paberilipikut 

needi või nööriga omavahel lehvikuks. Laps värvib lipikud erinevate värvitoonidega omal valikul. Matkal 

leiab õpetaja erinevaid loodusobjekte, mille värvi lapsed võrdlevad oma värvilehvikuga. Kelle lipik on 

kõige sarnasema värviga? 

VÄRVIDE OTSIMINE LOODUSEST 

Loodusesse minnes võetakse kaasa kirjutusalus ja valget paberit. Suuremate lastega võiks enne arutleda, 

milliseid värve loodusest leida võiks, millist värvi teevad erinevad taimed paberile. Koos minnakse oma 

hüpoteesi tõestama. Lapsed leiavad erinevaid taimi ja looduslikke esemeid, millega proovitakse paberile 

jutt tõmmata. Õpetaja abiga kirjutatakse iga juti juurde, millega see tõmmatud on. Pärast vaadatakse, 

kas leiti neid värve, mis lapsed enne minekut arvasid, et nad leiavad.  

VÄRVID LOODUSEST 

Lapsi köidavad värvid igas keskkonnas. See otsimismäng tutvustab lastele looduses leiduvaid värve. 

Samal ajal õpib laps tundma värvuste nimetusi ja kasutama visuaalset eristamisvõimet värvide 

sobitamise oskuse arendamiseks.  

Liimi värvilised ruudud ühtlaste vahedega kartongile (kahte ritta, kolm tk reas). Iga värvilise ruudu 

kõrvale pane tükk kahepoolset teipi, mis on sama suur, kui värviline ruut. Võta kartong lastega välja 

minnes kaasa ning selgita, et hakatakse mängima värvide otsimise mängu. Keskenduge ühele värvile ja 

palu lastel leida ümbrusest seda värvi taimi vm. materjali. Selgita, et seda asja peab olema nii vähe, et 

saaks selle kartongile liimida. Kui asi leitud, võtke teibilt kate ära ja liimige objekt teibi külge. Kui kõik 

värvid on leitud, vaadake kõik leiud üle ja korrake nende värvusi.  

M.Pitamic  Lapse mängud, Pegasus 2010 

 


