
 

 

 

Koolitus „AASTARING LOODUSES“ 

26.ja.27.veebruar 2013.a. 

Rakveres 

 

MÄNGITUD MÄNGUD: 

LOOMAD-LINNUD TALVEL 

Mängujuht piirab kolm ala ning nimetab need järgnevalt 

Mängujuht hüüab looma/linnu/putuka nime ning mängijad jooksevad

kirjeldab nimetatud liigi talvist tegevust looduses. Näiteks: mängujuht hüüab „karu" ning 

mängijad jooksevad alale „magamiskoht". Kui mõni mängija jookseb valesse kohta, peab ta 

nimetama liigi, kelle talvist käitumist tema poolt valitu

http://www.studioviridis.ee 

VAATLEMISPEATUSED 

 

Parki või metsa jalutama minnes peatab mängujuht aegajalt rühma ja palub rühma liikmetel 

silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele mitmesuguseid keskkonnaga seotud küsimusi või 

ülesandeid, nagu: näita käega, millises suunas asub lähim maja; tõsta käsi üles, kui sa tead

värvi on maja katus; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis puu see 

on ... jne. Mäng teravdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima. 

Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Keskkonnamängude kogumik II. Tartu 200

 

PUUDE MÕÕTMINE 

Leidke selle pargi kõige jämedam puu. Mõõtke selleümbermõõt vaksades. Milliseid 

mõõtühikuid veel kasutada saab? Mõõtühikud on kokkuleppelised mõõdud. Mõõta võib ka nt. 

kinda või salliga. Kodus võib vaksa, kinda või salli üle mõõta ja saad

sentimeetriteks/ meetriteks arvutada. 

„AASTARING LOODUSES“  

 

Mängujuht piirab kolm ala ning nimetab need järgnevalt - lõunamaa, mets, magamiskoht.

Mängujuht hüüab looma/linnu/putuka nime ning mängijad jooksevad piiratud alale, mis 

kirjeldab nimetatud liigi talvist tegevust looduses. Näiteks: mängujuht hüüab „karu" ning 

mängijad jooksevad alale „magamiskoht". Kui mõni mängija jookseb valesse kohta, peab ta 

nimetama liigi, kelle talvist käitumist tema poolt valitud ala kirjeldab. 

jalutama minnes peatab mängujuht aegajalt rühma ja palub rühma liikmetel 

silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele mitmesuguseid keskkonnaga seotud küsimusi või 

ülesandeid, nagu: näita käega, millises suunas asub lähim maja; tõsta käsi üles, kui sa tead

värvi on maja katus; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis puu see 

on ... jne. Mäng teravdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima. 

Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Keskkonnamängude kogumik II. Tartu 2002 

Leidke selle pargi kõige jämedam puu. Mõõtke selleümbermõõt vaksades. Milliseid 

mõõtühikuid veel kasutada saab? Mõõtühikud on kokkuleppelised mõõdud. Mõõta võib ka nt. 

kinda või salliga. Kodus võib vaksa, kinda või salli üle mõõta ja saadud tulemuse 

sentimeetriteks/ meetriteks arvutada.  
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lõunamaa, mets, magamiskoht. 

piiratud alale, mis 

kirjeldab nimetatud liigi talvist tegevust looduses. Näiteks: mängujuht hüüab „karu" ning 

mängijad jooksevad alale „magamiskoht". Kui mõni mängija jookseb valesse kohta, peab ta 

jalutama minnes peatab mängujuht aegajalt rühma ja palub rühma liikmetel 

silmad sulgeda. Mängujuht esitab mängijatele mitmesuguseid keskkonnaga seotud küsimusi või 

ülesandeid, nagu: näita käega, millises suunas asub lähim maja; tõsta käsi üles, kui sa tead, mis 

värvi on maja katus; näita käega, mis suunas asub lähim puu; tõsta käsi, kui tead, mis puu see 

on ... jne. Mäng teravdab rühma liikmete tähelepanu ja paneb nad ümbrust jälgima.  

Leidke selle pargi kõige jämedam puu. Mõõtke selleümbermõõt vaksades. Milliseid 

mõõtühikuid veel kasutada saab? Mõõtühikud on kokkuleppelised mõõdud. Mõõta võib ka nt. 

ud tulemuse 



 

 

JOOKSE ÕIGE PUUNI 

Pargis või metsas valitakse mängu nt. 4 erinevat liiki puud (nt. kuusk, kask, tamm ja saar). 

Mängijad jagatakse võrdselt puude vahel ära. Seejärel hakkab mängujuht jagama käsklusi. Nt. 

kohad vahetavad kask ja kuusk –

tamm, kuusk ja saar, kask, kuusk ja saar jne. Mängijad peavad olema tähelepanelikud ja liikuma 

õige puu juurde.  

 

TIHANE, TIHANE, LEEVIKE 

Mängijad istuvad või seisavad rin

moodustatakse (nt linnud). Mängujuht patsutab kaks korda põlvedele, nimetades samal ajal 

näit. „tihane, tihane“ ja siis pöördub parempoolse naabri poole ja lööb mõlema käega naabri 

kätele ühe patsu, öeldes „leevike“. Järgmine mängija patsutab oma põlvedele kaks korda, 

öeldes „leevike, leevike“ ja mõtleb uue linnu nime ning lööb oma naabri kätele ühe patsu 

nimetades uue linnu (näit. varblane). Mäng jätkub, kuni ring saab täis. Seejärel võib valida uue

teema (nt. putukad, kalad, puud, koduloomad jne). Enne mängu tuleks kokku leppida, kas 

lindude nimed võivad korduda ja kas kaaslased võivad abistada, kui uue linnu nimi meelde ei 

tule (lähtuda tuleb  laste vanusest).

Mängu idee: Mänd, M. Mängides õpime ja õpetame Tea ja Toimeta nr 35 Ilo, 2008 

 

VARES, VARES, HARAKAS 

Mängijad istuvad ringis. Mängujuht kõnnib väljaspoolringi, patsutab iga mängija pead ja ütleb 

iga patsutuse peale: “Vares“. Kui ta aga ütleb: „Harakas!“, peab see mängija püsti hüppama ja 

mängujuhti taga ajama hakkama. Mängujuht peab jõudma ringiga „haraka

kätte saadakse. Kui „harakas“ saab mängujuhi kätte, saab „harakas“ ise oma kohale tagasi 

istuda ja mängujuht alustab otsast peale. Kui mängujuht jõuab „haraka“ kohale istuma ja teda 

kätte ei saada, hakkab „harakas“ uueks mängujuhiks j

Mängu võib mängida loomade, putukate, puu

Dickinson, G., Goodwin, J. Laste peoraamat Koolibri, 2000

 

valitakse mängu nt. 4 erinevat liiki puud (nt. kuusk, kask, tamm ja saar). 

Mängijad jagatakse võrdselt puude vahel ära. Seejärel hakkab mängujuht jagama käsklusi. Nt. 

– mängijad peavad puud vahetama. Kohad vahetavad saar ja 

tamm, kuusk ja saar, kask, kuusk ja saar jne. Mängijad peavad olema tähelepanelikud ja liikuma 

Mängijad istuvad või seisavad ringis. Mängujuht lepib mängijatega kokku, missuguseid hulki 

moodustatakse (nt linnud). Mängujuht patsutab kaks korda põlvedele, nimetades samal ajal 

näit. „tihane, tihane“ ja siis pöördub parempoolse naabri poole ja lööb mõlema käega naabri 

öeldes „leevike“. Järgmine mängija patsutab oma põlvedele kaks korda, 

öeldes „leevike, leevike“ ja mõtleb uue linnu nime ning lööb oma naabri kätele ühe patsu 

nimetades uue linnu (näit. varblane). Mäng jätkub, kuni ring saab täis. Seejärel võib valida uue

teema (nt. putukad, kalad, puud, koduloomad jne). Enne mängu tuleks kokku leppida, kas 

lindude nimed võivad korduda ja kas kaaslased võivad abistada, kui uue linnu nimi meelde ei 

tule (lähtuda tuleb  laste vanusest). 

Mängu idee: Mänd, M. Mängides õpime ja õpetame Tea ja Toimeta nr 35 Ilo, 2008 

Mängijad istuvad ringis. Mängujuht kõnnib väljaspoolringi, patsutab iga mängija pead ja ütleb 

iga patsutuse peale: “Vares“. Kui ta aga ütleb: „Harakas!“, peab see mängija püsti hüppama ja 

mängujuhti taga ajama hakkama. Mängujuht peab jõudma ringiga „haraka“ kohale, enne kui ta 

kätte saadakse. Kui „harakas“ saab mängujuhi kätte, saab „harakas“ ise oma kohale tagasi 

istuda ja mängujuht alustab otsast peale. Kui mängujuht jõuab „haraka“ kohale istuma ja teda 

kätte ei saada, hakkab „harakas“ uueks mängujuhiks ja mäng hakkab otsast peale. 

Mängu võib mängida loomade, putukate, puu-või juurviljana jne nimedega! 

Dickinson, G., Goodwin, J. Laste peoraamat Koolibri, 2000 
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valitakse mängu nt. 4 erinevat liiki puud (nt. kuusk, kask, tamm ja saar). 

Mängijad jagatakse võrdselt puude vahel ära. Seejärel hakkab mängujuht jagama käsklusi. Nt. 

mängijad peavad puud vahetama. Kohad vahetavad saar ja 

tamm, kuusk ja saar, kask, kuusk ja saar jne. Mängijad peavad olema tähelepanelikud ja liikuma 

gis. Mängujuht lepib mängijatega kokku, missuguseid hulki 

moodustatakse (nt linnud). Mängujuht patsutab kaks korda põlvedele, nimetades samal ajal 

näit. „tihane, tihane“ ja siis pöördub parempoolse naabri poole ja lööb mõlema käega naabri 

öeldes „leevike“. Järgmine mängija patsutab oma põlvedele kaks korda, 

öeldes „leevike, leevike“ ja mõtleb uue linnu nime ning lööb oma naabri kätele ühe patsu 

nimetades uue linnu (näit. varblane). Mäng jätkub, kuni ring saab täis. Seejärel võib valida uue 

teema (nt. putukad, kalad, puud, koduloomad jne). Enne mängu tuleks kokku leppida, kas 

lindude nimed võivad korduda ja kas kaaslased võivad abistada, kui uue linnu nimi meelde ei 

Mängu idee: Mänd, M. Mängides õpime ja õpetame Tea ja Toimeta nr 35 Ilo, 2008  

Mängijad istuvad ringis. Mängujuht kõnnib väljaspoolringi, patsutab iga mängija pead ja ütleb 

iga patsutuse peale: “Vares“. Kui ta aga ütleb: „Harakas!“, peab see mängija püsti hüppama ja 

“ kohale, enne kui ta 

kätte saadakse. Kui „harakas“ saab mängujuhi kätte, saab „harakas“ ise oma kohale tagasi 

istuda ja mängujuht alustab otsast peale. Kui mängujuht jõuab „haraka“ kohale istuma ja teda 

a mäng hakkab otsast peale.  



 

 

KÜLMAPOISS/TUULEPOISS JA PÄIKE 

Selles mängus läheb vaja kollast ja sinist sahistajat (saab teha

prügikottidest). Üks mängija saab sinise sahistaja 

kollase sahistaja – tema on Päike. Ülejäänud mängijad jooksevad vabalt mängualal ringi. 

Külmapoiss  hakkab mängijaid taga ajama. Kui K

jääb see seisma ja paneb ülestõstetud sirged käed pea kohal kokku 

Päikese ülesanne on oma puudutusega jääpurikad ära sulatada, et need saaks jälle jooksma 

minna.  Mõne aja pärast valitakse uus Külmapoiss ja Päike ning mäng kordub. Mängus võib olla 

ka mitu Külmapoissi.  

Tuulepoisi puudutusest hakkab mängija tegema suuri käteringe. Muu on sama. 

E.Külmallik, E.Sepper  100 vahvat kullimängu, Koolibri 2012

JÄÄKARUD 

Mängualale märgitakse maha suur nelinurk 

Mängujuht määrab kaks juhtmängijat 

karupojad, kes ujuvad meres (jooksevad ringi).

Mängujuhi märguande peale võtavad jääkarud teineteise

vallatuid poegi püüdma, kes ei taha koju tulla. Vanad karud ajavad poegi taga ja püüavad 

ühendada vabad käed selliselt, et karupoeg jääks nende vahele. Taoliselt püütud karupoeg 

viiakse jääpangale. Kui on kinni on püütu

jääkarudeks ja hakkavad karupoegi püüdma. Iga uus kinnipüütud karupoegade paar muutub 

vanadeks karudeks. 

Mäng lõppeb kui kõik karupojad on püütud. Mängu võidab viimasena püütud karupoegade 

paar. 

Mängureeglid: 

1. Vanad karud võivad poegi püüda ainult neid kätega sisse piirates.

2. Keelatud on püüdmise ajal mängijatest kinnihaaramine. Sellisel juhul püüdmine ei loe.

3. Mängijad, kes jooksevad  väljapoole mänguväljaku piire, loetakse püütuks ja nad 

lähevad jääpangale. 
 

E.Külmallik, E.Sepper  100 vahvat kullimängu, Koolibri 2012

 

KÜLMAPOISS/TUULEPOISS JA PÄIKE  

Selles mängus läheb vaja kollast ja sinist sahistajat (saab teha õhukestest ribadeks lõigatud 

prügikottidest). Üks mängija saab sinise sahistaja – tema on Külmapoiss. Teine mängija saab 

tema on Päike. Ülejäänud mängijad jooksevad vabalt mängualal ringi. 

Külmapoiss  hakkab mängijaid taga ajama. Kui Külmapoiss puudutab oma sahistajaga mängijat, 

jääb see seisma ja paneb ülestõstetud sirged käed pea kohal kokku – temast saab jääpurikas. 

Päikese ülesanne on oma puudutusega jääpurikad ära sulatada, et need saaks jälle jooksma 

kse uus Külmapoiss ja Päike ning mäng kordub. Mängus võib olla 

Tuulepoisi puudutusest hakkab mängija tegema suuri käteringe. Muu on sama. 

E.Külmallik, E.Sepper  100 vahvat kullimängu, Koolibri 2012 

suur nelinurk – jääpank. Ülejäänud osa mänguväljakust on meri. 

Mängujuht määrab kaks juhtmängijat – jääkaru, kes seisavad jääpangal. Ülejäänud mängijad on 

karupojad, kes ujuvad meres (jooksevad ringi). 

Mängujuhi märguande peale võtavad jääkarud teineteisel käest kinni ja lahkuvad jääpangalt 

vallatuid poegi püüdma, kes ei taha koju tulla. Vanad karud ajavad poegi taga ja püüavad 

ühendada vabad käed selliselt, et karupoeg jääks nende vahele. Taoliselt püütud karupoeg 

viiakse jääpangale. Kui on kinni on püütud kaks karupoega, muutuvad viimased samuti 

jääkarudeks ja hakkavad karupoegi püüdma. Iga uus kinnipüütud karupoegade paar muutub 

Mäng lõppeb kui kõik karupojad on püütud. Mängu võidab viimasena püütud karupoegade 

d karud võivad poegi püüda ainult neid kätega sisse piirates. 

Keelatud on püüdmise ajal mängijatest kinnihaaramine. Sellisel juhul püüdmine ei loe.

Mängijad, kes jooksevad  väljapoole mänguväljaku piire, loetakse püütuks ja nad 

llik, E.Sepper  100 vahvat kullimängu, Koolibri 2012 
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õhukestest ribadeks lõigatud 

tema on Külmapoiss. Teine mängija saab 

tema on Päike. Ülejäänud mängijad jooksevad vabalt mängualal ringi. 

ülmapoiss puudutab oma sahistajaga mängijat, 

temast saab jääpurikas. 

Päikese ülesanne on oma puudutusega jääpurikad ära sulatada, et need saaks jälle jooksma 

kse uus Külmapoiss ja Päike ning mäng kordub. Mängus võib olla 

Tuulepoisi puudutusest hakkab mängija tegema suuri käteringe. Muu on sama.  

jääpank. Ülejäänud osa mänguväljakust on meri. 

jääkaru, kes seisavad jääpangal. Ülejäänud mängijad on 

l käest kinni ja lahkuvad jääpangalt 

vallatuid poegi püüdma, kes ei taha koju tulla. Vanad karud ajavad poegi taga ja püüavad 

ühendada vabad käed selliselt, et karupoeg jääks nende vahele. Taoliselt püütud karupoeg 

d kaks karupoega, muutuvad viimased samuti 

jääkarudeks ja hakkavad karupoegi püüdma. Iga uus kinnipüütud karupoegade paar muutub 

Mäng lõppeb kui kõik karupojad on püütud. Mängu võidab viimasena püütud karupoegade 

Keelatud on püüdmise ajal mängijatest kinnihaaramine. Sellisel juhul püüdmine ei loe. 

Mängijad, kes jooksevad  väljapoole mänguväljaku piire, loetakse püütuks ja nad 



 

 

 

 

 

LOODUSRADA 

Parki või metsa jalutama minnes võib mängujuht anda mängijatele erinevaid ülesandeid. 

Näiteks: 

� Leidke looduses mõni talvele omane tunnus. 

� Sulgege silmad ja kuulake, milliseid hääli te 

looduse, millised inimese poolt tekitatud hääled?

� Milliseid lõhnu te tunnete?

� Leidke mõni lind. Kas tunned seda lindu?

� Kas on leida jälgi loomade tegutsemisest? Kelle jäljed need on?

� Kirjutage lumele oma nimi.

� Mis te arvate, kui kõrge on see puu? Kui pikk oled sina ise? 

� Leidke võimalikult palju omadussõnu selle paiga kirjeldamiseks, kus te praegu seisate!

� Milline on täna ilm? 

� Kui palju värve talvel loodusest leida on?

� Jne… 

 

Mängud kogunud ja kohandanud E.Külmallik

Parki või metsa jalutama minnes võib mängujuht anda mängijatele erinevaid ülesandeid. 

Leidke looduses mõni talvele omane tunnus.  

Sulgege silmad ja kuulake, milliseid hääli te enda ümber kuulete. Millised neist on 

looduse, millised inimese poolt tekitatud hääled? 

Milliseid lõhnu te tunnete? 

Leidke mõni lind. Kas tunned seda lindu? 

Kas on leida jälgi loomade tegutsemisest? Kelle jäljed need on? 

Kirjutage lumele oma nimi. 

rvate, kui kõrge on see puu? Kui pikk oled sina ise?  

Leidke võimalikult palju omadussõnu selle paiga kirjeldamiseks, kus te praegu seisate!

Kui palju värve talvel loodusest leida on? 

Mängud kogunud ja kohandanud E.Külmallik 
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Parki või metsa jalutama minnes võib mängujuht anda mängijatele erinevaid ülesandeid. 

enda ümber kuulete. Millised neist on 

Leidke võimalikult palju omadussõnu selle paiga kirjeldamiseks, kus te praegu seisate! 


