
 

 

 

 

27. veebruaril MÄNGITUD MÄNGUD: 

KÄGU 

Mängijad seisavad ringis, mängujuht ehk kägu on ringi keskel. Igal mängijal on pildikaart, mille 

ta paneb enda ette maha. Pildikaarte on mängus paarikaupa. Nüüd hüüab kägu ühe kaardil 

oleva linnu nime. Need mängijad, kellel on vastav kaart, peavad kiiresti omavahel kohad (pesad) 

vahetama. Kägu proovib samal ajal hõivata ühe vabanenud koha. Kes jääb kohata, on uus kägu 

ja hüüab järgmise linnu nime.  

Variatsioon väiksematele mängijatele: väljahõigatud kaardi omanikud vahetavad omavahel 

kohad. Mängujuht ei sekku.  

LEIA MIND ÜLES! 

Mängijaid paarisarv. Mängus on pildikaarte paarikaupa. Iga mängija tõmbab endale kaardi, 

mida ta  teistele ei näita. Nüüd tuleb mängijate seast üles otsida oma pildikaardi paariline. 

Selleks tuleb kaaslastele küsimusi esitada. Kui paarilist otsib näiteks valge toonekurg, võib ta 

küsida: „Kas sa oled suur lind?“ , „Kas sul on pikk nokk?“, „Kas sa armastad konni?“ jne. Kui 

vastus on eitav, otsitakse uus mängija, kellele küsimusi esitada. Kui vastus on jaatav, küsitakse 

edasi, kuni on selge, kas küsitava käes on sama pilt. Mängitakse, kuni kõik mängijad on paari 

leidnud.  

LEIA ÕIGED SÕNAD 

Mängijatele jagatakse pildikaardid. Kaarte on paarikaupa. Kõigepealt otsitakse üles samasuguse 

pildiga mängija. Seejärel peavad paarilised seisma vastamisi ja hakkama nimetama 

omadussõnu, mis sobiksid iseloomustama pildil olevat lindu. Sõnu öeldakse kordamööda, teise 

öeldud sõna korrata ei tohi. Kui mõlemad on kõik sõnad välja öelnud, lepitakse kokku nt 3 

nimetatud omadussõna, mis pildil olevat lindu kõige paremini iseloomustaksid. Mängijad 

tutvustavad kordamööda oma linde, iseloomustades neid kokkulepitud omadussõnadega.  

E.Külmallik, E.Sepper  PILDIPILLERKAAR, Koolibri 2013 

 



ÜHISOSA 

 

„Memory“  mängu kaardid (või mistahes pildikaardid) segatakse hästi läbi ja pannakse laua 

peale, pildipool allapoole. Esimene mängija avab kaks suvalist kaarti, näiteks: lumememm ja 

lammas. Nüüd peab ta kiiresti midagi ütlema, mis neid kahte mõistet seob. Võib-olla ütleb ta: 

„Mõlemad on valged“ või „Mõlemad on õues“ või „Mõlemad algavad l-tähega“. Kui ta on ühe 

ühisosa leidnud, võib ta mõlemad kaardid endale jätta. Kui tal midagi pähe ei tule, paneb ta 

kaardid jälle tagurpidi oma kohale tagasi. Nüüd on järgmise mängija kord. See, kellel on lõpuks 

kõige rohkem kaarte, on võitnud. Kui mängija avab juhuslikult kaks samasugust „Memory“ 

kaarti, on see lisavõit ja ta võib need kaardid samamoodi endale võtta. 

 

365 mängu lastele igaks päevaks, Varrak 2009 


