
Lõhnaotsimismäng 

Kas tead, kuidas lõhnavad erinevad asjad, taimed, puulehed, kivid, maapind jne 

meie ümber? 

Jagage igale mängijale svammitükk, avage salavedelikuga täidetud purk ning 

kastke svammid vedelikku ning pigistage seejärel kuivaks. Nüüd otsige mõni 

objekt, mille lõhna te tahate tunda, nühkige seda kergelt svammiga ja nuusutage. 

Kas avastatud lõhn on meeldiv/ebameeldiv? Mida see meenutab? Jätke lõhn 

meelde. Loputage svammi salavedelikus ja otsige järgmine lõhn. Koguge nii mällu 

näiteks 5 erineva objekti lõhn. Milline neist oli kõige põnevam/üllatavam? Kui 

olete oma lemmiku leidnud, siis otsige üles oma meeskonnast sama värvi 

svammiga mängija ja tutvustage vastastikku oma leide. Kui meeskonnas on 

paaritu arv mängijaid, tutvustage vastastikku oma leide ka üksikuks jäänud 

mängijale. 

Kui olete mängu lõpetanud, loputage svammid salavedelikus läbi, asetage karpi ja 

sulgege purk, et ka järgmised meeskonnad saaksid lõhnamängu mängida ☺ 

 

Salakarp 

Iga meeskonnaliige võtab endale ühe salakarbi, milles on sedel (sedelid) kahe 

vastandsõnaga. Leidke ümbruskonnast  väikseid esemeid (1-3 ühe sõna kohta), 

mis iseloomustaks sedelil olevat sõnapaari. Pange esemed salakarpi kõrvuti 

pesadesse. Kui sedeleid on mitu, korrake tegevust kõigi sedelite sõnapaaridega. 

Eemaldage karbist sedelid ja sulgege karp. Kui kõigil meeskonnaliikmetel on 

ülesanne täidetud, leidke endale paariline ja vahetage karbid. Nüüd tuleb karbis 

olevate esemete järgi ära arvata,  milliste sõnadega sedel võis olla enne karbis. 

Pakkuge erinevaid variante vastastikku nii kaua, kuni olete õige leidnud.  

Kui olete mängu lõpetanud, eemaldage esemed karbist ja  asetage sedel (id) karpi 

tagasi, et ka järgmine võistkond saaks mängu mängida ☺ 

 



Nagu linnuke oksal 

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas paistab maailm linnule, kes puuoksal istub? Või 

vihmaussile, kes maapinnal ringi roomab? Vihmaussi vaatenurga saaks  kätte, kui 

pikali maha heita ja ringi vaadata. Aga kuidas näha linnu vaatenurka? Oksale 

ronida? Vahest aitab ka see moodus. Aga kui puu on kõrge ja oks peenike? Selleks 

et näha oksal istuva linnu vaatenurka, tee järgmine katse: 

Seisa puuoksa alla ja võta kätte peegel. Aseta see endale umbes naba kõrgusele 

vastu kõhtu peeglipool ülespoole, hoia selg sirge ja piilu peeglisse. Proovi selles 

asendis ka mööda puuoksa edasi liikuda. Aseta seejärel peegel endale nina alla 

peeglipool ülesse ja piilu peeglisse. Tekib tunne, nagu istuksid oksal ja vaataksid 

puuladvas ringi. Aseta nüüd peegel suunaga allapoole silmade kohale ja vaata 

maapinda. Sellisena näeb maad oksal istuv lind. Näed sa puuladvas või maapinnal 

ka midagi põnevat. Jaga oma muljeid kaaslastega.  

 

Pimedate matk 

Leiate sellest punktist silmaklapid ja puu (vm eseme) küljest nööri, mis kulgeb 

edasi. See on matka alguspunkt. Pange silmaklapid silmadele ja asuge  pimedana 

matkale. Selleks hakake ükshaaval liikuma mööda nööri edasi. Jätke kahe mängija 

vahele pikem vahe, et te üksteisele selga ei astuks! Teel võib ette tulla takistusi, 

nöör võib muuta suunda/kõrgust jne. Olge selleks valmis! Nööri küljest võid leida 

10 kotikest erinevate esetega. Kas tunned kotis oleva eseme kompides ära? Jäta 

meelde, millised esemed nööri küljes olid. Matka ajal on rääkimine ja piilumine 

keelatud!  

Kui olete õnnelikult lõppu jõudnud, jagage matkamuljeid ka kaaslastega.  

 

 

 

 



Uurime putukaid! 

Võtke meeskonna peale 1 tööleht. Püüdke leida ümbruskonnast erinevaid putuka 

ja ämblikuliike. Putukate leidmisel on abiks erinevad luubid. Uurige oma leide ja 

täitke töölehte, arutades vastuseid kogu rühmaga. Kui olete ülesande täitnud, 

asetage luubid karpi, tööleht võtke endaga kaasa. Töölehel olevaid portreesid 

kommenteerib Georg Aher päeva kokkuvõtvas osas.  

 

 

 

 

 


