
 

JÄNES PÕÕSAS 

 

Määratakse „metsa“ piirid, kus mäng toimub.  Mängijate hulgast liisutatakse või valitakse mingil 

muul moel „jänes“ ja „hunt“. Ülejäänud mängijad valivad endale paarilise ja seisavad temaga 

näotsi umbes 1-meetrise vahega. Hoides teineteisel kätest kinni, moodustatakse „põõsas“. 

„Põõsad“ seisavad väljakul vabalt valitud paigas. Mängujuhi märguande peale hakkab „hunt“ 

„jänest“ taga ajama. „Jänes“ põgeneb „põõsaste“ vahel põigeldes ja hüppab enda päästmiseks 

lähimasse „põõsasse“, st. läheb paaris olevate mängijate käte vahele, haarates ühel neist kätest 

kinni. Teine „põõsaks“ olnud mängija, kelle poole „jänes“ jäi seljaga, muutub nüüd omakorda 

„jäneseks“, kes peab „hundi“ eest ära jooksma. Kui „hunt“ tabab „jänese“ enne „põõsasse“ 

jõudmist, vahetuvad osad. Reegel: „Jänes“ ei tohi põgenedes ületada metsa piirjoont. Vastasel 

juhul valitakse uus jänes. Mäng muutub põnevamaks siis, kui „jänes“ ei jookse kaua ringi, vaid 

põgeneb hästi ruttu „põõsasse“. Selleks võib mängujuht anda vilega märku, millal „jänes“ 

„põõsasse“ jooksma peab. 

  

Raadik, S. Õpime õues mängides Ilo, 2009 

 

 
LOOMAHÄÄLED 

 

Valige kaks last, kes tulevad teiste ette ja pööravad teistele selja nii, et nad ei näe teiste laste 

nägusid. Paluge teistel lastel mõelda üks loom, kelle häält ta tegema hakkab, kuid mitte seda 

ütelda.  Signaali peale hakakvad kõik lapsed korraga tegema valitud looma häält ja teevad sedan 

ii kaua, kuni te annate signaali lõpetamiseks. Kaks valitud last kuulavad ja identifitseerivad 

erinevaid kuuldud loomade hääli . Kui  mõni häältest ära tuntakse, istub see laps, kes seda häält 

tegi, maha. Mäng harjutab kuulamisoskust.  

 

500 FIVE MINUTE GAMES “Quick and Easy Activities For 3-6 Years Old” by Jackie Silberg  

 

 
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/ 

 

 

 



LANGEVARJUMÄNGUD: 

 

HIIRELÕKS 

 

Rühm jaotatakse kaheks. Ühed on hiirelõks ja teised hiired. Lõksu mängijad seisavad näoga ringi 

keskmesse ja hoiavad  langevarjust kinni. Hiired hakkavad kolonnis, teineteisest möödumata, 

jooksma langevarju alt läbi. Märguande peale (muusika seiskumisel) hiirelõks kükitab ja  laseb 

langevarju hiirtele peale. Mäng kordub. Vahetatakse osad. 

Mängus ei selgitata võitjaid ega kaotajaid.  

Reeglid ja ohutus:  

� Joostakse ringiratast. 

� Lõksu jäänud hiired kükitavad või põlvitavad. 

� Joostes langevarju alt läbi, kaaslasest mööduda ei tohi. 

 

LANGEVARJUGA PALLIDE ÕHKUVISKAMINE JA NUMBRITE LOENDAMINE 

 

Langevarjule asetatakse plastpallid või vm kergemad pallid. Märguande peale hakatakse koos 

palle üles viskama, samas loendatakse numbreid, mitu korda saab palle õhku visata nii, et ükski 

maha ei kuku. 

 

LANGEVARJU RULLIMINE 

 

Seistakse ringjoonel ja hoitakse langevarjust kinni. Hakatakse üheskoos langevarju kokku 

rullima. Hea harjutus sõrmelihaste arendamiseks või virgutusmomendiks. 

 

SEENE-MIKK 

 

Lapsed hoiavad kõik ühe käega langevarjust kinni. Lepitakse kokku millisele seenele külla 

minnakse. Nt Puravikule. Liigutakse ringis ja öeldakse üheskoos 2 x: 

„Seene- Mikk kõnnib ümber seene“ .Seejärel haaratakse  kahe käega langevarjust kinni.  

„Vaatab siiapoole- vaatab sinnapoole“ - kehapöörded. „Koputab,“ (kordamööda mõlema käega) 

„ laseb uksekella. Pühib jalad puhtaks“ (pühitakse jalgu ja  asetatakse käed risti )“ ja astub 

uksest sisse“ (keeratakse ennast selg ees langevarju alla ja kükitatakse). Langevarjust tekib tore 

seenekübar. Arutletakse, kuidas puraviku kodu seestpoolt välja näeb ja kes on seenekübarasse 

augu närinud (auk langevarju keskel).  

 

 

VÄRVIDE VAHETAMINE 

 

Mängijad hoiavad langevarjust kinni kahe käega. Mängujuhi märguande peale (punased, 

sinised, rohelised jne …) vahetatakse omavahel kohad.  

 



APPI, HAI! 

 

Vahendid: langevari 

Mängijaid: vastavalt langevarju suurusele 12-20 
Koht: saal 

 

Variandid: korraga rohkem haisid mängima määrata 

 

 

Mängijad istuvad põrandal ringis ja hoiavad rinna kõrguselt kinni langevarju servast. Jalad on 

langevarju all. Langevarjuga tehakse vaikselt „merelaineid“. 

 

Nüüd valitakse välja laps, kes mängib haid. Selleks ronib ta langevarju alla, paneb peopesad pea 

kohale kokku, nii et moodustuks uim, mis puutub vastu langevarju. Hai hakkab langevarju all 

„ujuma“ ehk kükkis kõndima. 

 

Kui hai on piisaval „ujunud“, muutub ta näljaseks ja asub jahti pidama. Ta otsib välja ohvri 

(istuva mängija) ja hakkab teda jalgadest varju alla tõmbama . Ohver karjub valjult ja kaob 

langevarju alla.  

 

Hai ja ohver vahetavad kohad ja ohvrist saab uus hai. Hai istub langevarju äärde jalad ristis 

märgiks, et tema on mängus juba hai olnud. Nii saab uus hai valida endale järgmise ohvri.  

Mängitakse nii kaua, kui kõik mängijad on korra langevarju alla tõmmatud ja saanud haid olla.  

 

 

Langevarjumängude kirjeldused on kogutud erinevatelt koolitustelt õpetajate kogemustest, 
seetõttu ei ole mängudel viiteid autori või leiukoha kohta.  


