
1.Tikutoosi mäng. 
 
Jagage igale grupi liikmele üks tikutoos. 
 
Igaüks korjab oma tikutoosi täis pisikesi asju, mida ümbruskonnast leiab. (Lubatud 
tõesti ainult väga pisikesed). 
 
Korjamiseks on aega 5 minutit. 
 
Kogunege kokku ühe kena sileda koha juurde ning tehke oma tikutoosid tühjaks. 
Vaadake, mida keegi leidis. 
Nüüd jagage need leiud sarnasuse järgi hulkadesse. Lugege kokku, mitu erinevat 
hulka kokku saite? Veel rohkem saab loendada, kui loete kokku, mitmest esemest 
hulk koosneb. 
 
Kui kõik on loendatud, võtke välja oma papitükid kahepoolse teibiga. Eemaldage 
pealmine paber ning koostage sellele teibiribale korjatud asjadest pilt. Oluline on, et 
kõik kokkukorjatud pisikesed looduseosad saaksid kasutatud. Kui tõesti pildi feng 
shui nõuab veel midagi, on lubatud loodusest juurde korjata. 
 
Tähelepanu, kui pilt on lõplikult valmis, siis katke lahtine liimuv osa liiva või mullaga. 
 
Pilt hoia alles! 
 
 
 
 
2. Põõsapeitus! 
 

Valige grupist kaks õpetajat - ühe erksate riietega või kasutage kaasasolevat 
helkurvesti ja teise loodusesse sulanduvate riietega. 

Mängujuhi juhendamisel lähevad need kaks  põõsastesse peitu. Teised loevad samal 
ajal silmad kinni mingit tuttavat liisusalmi, mis eelnevalt kokku lepitud, nt. metsvindi 
laulu - siit siit siit metsast ei või võtta mitte üks pirrutikk! või mõne muu linnu laulu. 

Peale lugemist seisavad  otsijad rahulikult paigal ja vaatlevad, kas  leiavad oma 
kaaslased. Eeldatavasti leitakse varem üles erksate riietega õpetaja.  

Mäng on oluline mõistmaks, miks on vaja metsa minnes panna selga erksad riided. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Mullaproov. 
 
Jagunege paarideks. Iga paar saab endale ühe lusika ja kaks topsi. 
 
Korjake topsidesse mulda kahest väga erinevast kohast.  Segage mullaproovid 
veega ning vaadake, mis tõuseb vee peale, mis vajub põhja. 
 
Kui juba küllalt vaadatud, siis valage ettevaatlikult vesi ära ning vaadake, mis  jääb 
topsi põhja. Võrrelge topside sisusid.  
 
Samuti võrrelge grupis, millised on teiste topside sisud ja miks on muld erinev 
lehtpuude ja okaspuude all? 
 
 
4. Metsavaip. 
 
Mõõda maha kaltsuvaip. Leppige oma grupis kokku, kui pikk vaip tuleb.  Vaiba 
triipude laius  mõõtke tikutopsiga – peenem triip  üks tikutopsi pikkus, laiem kaks 
tikutopsi pikkust. 
 
Vaiba triibud peavad olema tehtud loodusest leitud materjalist. 
 
5. Lepad – sang- ja hall-lepp 
 
Leia metsatukast sanglepp ja hall – lepp. Võta kriidiga puutüvelt koorejoonis. Vaatle, 
milline on nende kahe lepa koorejoonis. Uuri puid: mis on neil sarnast ja mis erineb. 
 
6. Esitlus. 
 
Leia oma matkalt üks huvitav taim, lind, loom või inimene. Leppige grupis kokku, 
kuidas te seda objekti esitlete – kas reklaamina, ajalehekuulutusena, väikese 
näidendietüüdina või veel mingil oma moel? 
 
Kõik esitlevad oma etteasteid lõkkeplatsil. 
 
Samuti on lõkkeplatsil kunstitööde näitus ning kokkuvõttev arutelu. 
 
 
Ja veel! 
 
Palun kirjuta siia, milliseid õppe- kasvatustegevuse valdkondi läbi nende mängude 
käsitleda saab. 
 
 
 


