
OTSIMISMÄNG 

Mängijatele jagatakse kaardid, millel on kujutatud taimedele iseloomulikke tunnuseid (nt. 

sakiline leheserv, ring, kolmnurk, pikk ja kitsas leht jne). Igaüks peab leidma loodusest sarnase 

tunnusega taime ja panema kaardi leiu kõrvale. Kui kõik on oma leiu ära märkinud, vaadatakse 

need koos üle ja leidja jutustab selle kohta midagi põnevat (miks ta just selle taime valis, kuidas 

tunnuse leidis, kas see oli raske, kuidas see kujund teda ennast kõnetab jne). Võib teha ka leiu 

kohta jutukese ja selle ette kanda.  

LOOMADE VÕIDUJOOKS 

 

Vaja läheb 2 pildikaartide komplekti loomade (või muude) piltidega ja vajadusel kohatähiseid. 

Mängijaid peab olema paarisarv. Lapsed istuvad (või seisavad) ringselt 0,5 m vahedega 

kohatähistel. Mängus peab olema ühesuguseid pildikaarte paarikaupa. Mängujuht (õpetaja, 

laps) hüüab mõne mängus oleva pildikaardi nime. Lapsed, kellel on mängujuhi poolt hüütud 

pildikaart, hakkavad võidu jooksma ümber ringi, proovides jõuda esimesena oma kohale tagasi. 

Joostakse päripäeva.  Iga 3-4 mängukorra järel, vahetavad mängijad omavahel mängukaardid. 
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LOOMADE TOIDULAUD 

Selles mängus on oluline, et mängijaid on paarisarv ja neid on mitte vähem kui 8. Vaja läheb 

kahte ühesugust kaardipakki (looma-, linnu-, lille- puulehtede pildid vms), umbes 20 väikest 

palli (või käbi, või kivi vms),  2 rõngast või nööri rõnga moodustamiseks. Mängijad on jaotatud 

kaheks võistkonnaks, kes rivistuvad teineteisest 10-15 meetri kaugusele. Mängijad on käpuli või 

kõhuli üksteise kõrval. Mõlema võistkonna mängijatele on jaotatud ühesugused kaardid kas 

looma-, puulehtede-, linnu-, lille-, vms piltidega. Oluline on see, et mõlemas võistkonnas oleks 

täpselt ühesugused kaardid. Kaardid on asetatud mängijate ette maha. Ühel mängijal võib olla 

ka mitu kaarti.  Mõlema võistkonna juures on rõngas saagi (pallide) panemiseks. Määratakse 

ära võistkondade vaheline keskpunkt. Mängujuht (õpetaja või laps) asetab palli (käbi, kivi vms) 

keskpunktile ja hüüab mõne mängus oleva kaardi nimetuse. Mõlemad võistlejad, kellel on 

ühesugused kaardid, proovivad jõuda esimesena pallini ja selle endale haarata. Kiirem viib saagi 

oma võistkonna juures olevasse rõngasse. Mängitakse niikaua, kui jätkub palle ja kaarte. 

Seejärel loevad meeskonnad pallid üle. Võidab see, kes on rohkem saaki saanud. NB! Ohutuse 

mõttes lepitakse eelnevalt kokku, et palli tohib haarata küljega, et vältida mängijate peadpidi 

kokku põrkamist! 
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KÄEVÕRU JA/VÕI KAELAEHE LOODUSEST 

Käevõru tegemiseks läheb vaja ca 2-3 cm laiust maalriteipi. Igale lapsele keeratakse teibist võru 

ümber käe nii, et liimine pool jääb väljapoole. Lapsed korjavad loodusest erinevat materjali ja 
kujundavad sellest endale käevõru, surudes loodusliku materjali vastu liimist teibiringi.  

Kaelaehte tegemiseks on vaja kartongitükki, millele on  kinnitatud tükk kahepoolset teipi. 

Kartongil on auk nööri jaoks, et kaardi saaks kaela riputada. Laps eemaldab teibilt kattepaberi ja 
kogub loodusest erinevat materjali ning kinnitab selle liimisele teibile.  

Pärast materjali teibile kinnitamist võib vabaks jäänud liimised kohad üle riputada liiva või 
mullaga.  


