
 
 

 
 

„Aastaring looduses Lääne-Virumaa õpetajatele“ 
 
KIVIMÄNGUD 
15.mail Rakveres  
 
 
KIVITERETUS 
 

Vahendiks kivid. Lüüakse kive kokku ja öeldakse: Tere …. Omadussõna … naabri nimi. (nt tere 

mõnus Moonika). Omadussõna algab sama tähega kui naabri nimi. Kivid liiguvad käest-kätte.  

 

KIVIHÄÄLED 

Vahendid: Igal mängijal 2 kuni väikese kanamuna suurust kivi. Seistakse ringis. 

� Saa sõbraks oma kividega. Katsu oma kive. Millised nad on Sinu peos? On nad muutunud 

soojaks? Klõbista oma kive vastamisi. Kuula häält parema kõrvaga, vasaku kõrvaga, 

kinnisilmi. Kas kivid on muutunud Sinu omadeks? 
� Kiviklõbin läheb rändama mööda ringi. Mängujuht näitab ette rütmi, kui kiiresti klõpsud 

peavad liikuma: nt. üks klõps rändab paremale, kaks klõpsu rändab vastassuunas. Iga 

mängija koputab oma rütmi ja teised kordavad.  

� Anname oma klõbinad edasi sõbrale, proovi hoida tempot. Klõbinaring liigub päripäeva, 

siis ka vastupäeva. Klõps ühe käega sõbra kivi pihta, klõps kahe käega sõbra kivide vastu, 
ühe käega võtad klõpsu vastu teise käega saadad edasi jne.  

� Rahutud klõpsud. Tehes kividega ühe klõpsu, liigub klõps edasi samas suunas. Kahe 

klõpsuga muudad suunda. 

� Sõbraklõps. Mängujuht leiab silmsideme ühe mängijaga ja teeb tema suunas kiviklõpsu. 

Leitud sõber „püüab“ klõpsu kinni, loob silmsideme teise mängijaga ja saadab klõpsu 
talle. 

KIVIORKESTER 
 
Mängijad seisavad ringis. Igaühel on käes kaks umbes kanamuna suurust kivi. Suletakse silmad 
ja igaüks hakkab mängima kahe kiviga oma rütmis muusikat. Mängujuht liigub väljaspool ringi ja 

puudutab mängijaid kordamööda õlast. Keda puudutati üks kord, selle pillimängus tekib paus. 

Sel ajal saab kuulata teiste mängu. Kui mängujuht puudutab mängijat uuesti, hakkab see jälle 
oma lugu mängima. Nii muutub orkestripala kord valjemaks, kord vaiksemaks, kuni vaikib 

viimane kivipillimängija.  

 
 



 
 

 
 
 
 
KIVIMÄNG  
 

Mängijad istuvad ringis. Mängujuht kallab ringi keskele kotitäie kive. Iga mängija valib endale 

ühe kivi, vaatab seda hoolega, mõtleb talle nime ja taustaloo, mida siis esitleb ka teistele. 

Näiteks: „See on Kivi Mikk ja ta on pärit suure kalju küljest“. Kui kõik on oma kive esitlenud, 

pannakse need kotti tagasi ja segatakse. Seejärel kallatakse kivid tagasi ringi keskele. Igaüks 

peab nüüd oma kivi uuesti üles leidma. Märgatakse, et iga kivi on isesugune, kuigi algul 

tundusid kõik kivid sarnased.  

 

ERINEV – ÜHESUGUNE 
 
Iga mängija leiab endale kivi.  Istutakse ringis ja kordamööda räägib igaüks, mille poolest tema 
kivi teistest erineb (mille järgi ta oma kivi ära tunneb). Märgatakse, et kõik kivid on erinevad, 

nagu inimesedki. Arutletakse, miks inimene valib kivi (või sõbrad, riided jne.) oma nägemuse 

järgi ja miks oma arvamust peetakse teiste omast olulisemaks. Õpetatakse märkama ja lugu 

pidama erinevustest, kuid ka märkama sarnasusi.  
http://jiipeenetti.fi 
 

SÕBER KIVI 
 
Iga mängija otsib endale rannast erilise kujuga kivi, ta vaatleb ja kompab ka pimesi kivi hoolega, 

et meelde jätta kivi suurus, kuju, pinnastruktuur jne. Seejärel kogunetakse ringi, kõik annavad 
oma kivid mängujuhile. Mängijad  istuvad  ringis, silmad kinni, üks peopesa ees. Mängujuht 

annab igale mängijale ühe kivi. Kive hakatakse andma käest kätte kellaosuti liikumise suunas 

mängujuhi käskluste peale. Iga vahetuse järel kombitakse ja püütakse aru saada, kas tegemist 

on „oma sõber“ kiviga. Kui mängija arvab, et tema käes on oma kivi, paneb ta selle endale selja 

taha ja jätkab naabrilt saadud kivide edasiandmist. Kui kõik kivid on omaniku leidnud, tehakse 

silmad lahti ja vaadatakse, kas tunti ära õige „oma kivi“.  
http://jiipeenetti.fi 
 
PEEGELPILDIS 
 
Lapsed võtavad paaridesse ja leiavad rannalt kumbki võrdse arvu kive (nt 4-5). Liivale 

tõmmatakse joon. Üks laps laob leitud kivid ühele poole joont mustrisse. Teine laps püüab 

laduda oma kivid peegelpildis teisele poole joont. Kontrollitakse õigsust ja vahetatakse osad.  

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

 
 
 
 



 
 

 
 
 
KIVIJAHT 
 

Mängijad jagatakse kahte kuni nelja võistkonda. Igale meeskonnale märgitakse üksteisest 

võrdsetele kaugustele maha ring, milles on võrdsel arvul kive. Mängujuhi signaali peale 

hakkavad meeskonnaliikmed tooma ükshaaval kive vastasmeeskonna ringist enda ringi. Jaht 

jätkub, kuni järgmise signaalini. Võidab meeskond, kellel on ringis rohkem kive.  

Võib mängida ka teatevõistlusena. Kive tuuakse ükshaaval, andes teadet edasi järgmisele 

meeskonnakaaslasele.  

 
 
VÕITLUS KIVIDE PÄRAST 
 
Koguge ühe võrra vähem kive, kui on mängijaid. Seejärel paigutage kivid umbes meetri tagant 
ritta. 20 meetri kaugusele tõmmake kividega rööpne stardijoon. Iga vooru algul asuvad 

mängijad stardijoone taha ja jooksevad märguande peale kivide juurde. Igaüks püüab hõivata 

ühe kivi, pannes sellele jala peale. Kivi kuulub õigusega mängijale, kelle jalg on seal esimesena. 

Üks mängija jääb kivist ilma ja langeb mängust välja. Teised pöörduvad stardijoone taha tagasi, 

mängujuht kõrvaldab reast ühe kivi ja algab uus voor. Võitlus kivide pärast lõpeb, kui mängu 
jääb vaid üks mängija.  

Zapletal, M. 1000 mängu Tallinn, 1984 

 
 
PIMEDAD  KUULAJAD  
 
Üks mängijatest saab kaks kivi – tema on mängujuht. Ülejäänutel seotakse silmad kinni. 

Mängujuht hakkab tekitama kive kokku lüües heli. Ülejäänud mängijad peavad hoolega  

kuulatama, kus mängujuht on ja liikuma pimesi tema juurde. NB! Mängujuht võib ka eest ära 

liikuda ja kohta vahetada. Idee: Tõhk, M. Metstötsi rajad, Eesti Ajalehed AS 2010 

 

MUUSIKAMETSA EKSINU 
 
Mängijad valmistavad endale looduslikust materjalist ühe pilli (nt. 2 kivi) ja moodustavad 
seejärel kaks viiru – puud metsateel. Kahe rivi vahele jääb metsasiht, mida mööda eksinu  

metsast välja saab. Ühel mängijatest seotakse silmad kinni ja ta läbib metsasihi kinnisilmi.  Kui 

eksinu läheb mõnele puule liiga lähedale, hakkab see hoiatuseks pilli mängima. Kui eksinu on 

õnnelikult kedagi muutumata metsast välja jõudnud, saab ta sihi lõpus olevalt mängijalt tolle 
pilli. Pilli loovutajast saab uus eksinu. Tõhk, M. Metstötsi rajad, Eesti Ajalehed AS 2010 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
MITU  TEISES KÄES? (MATEMAATKA MERERANNAL) 
 

Mängu eesmärgiks on looduslike vahenditega arvude liitehituse tundmaõppimine 10 piires. 

Vaja läheb igale lapsele niimitu väikest kivikest, kui on õpitav arv. Õpitakse tundma näiteks arvu 

5 koostist. Seistakse poolringis. Iga laps võtab viis kivikest ja jagab need kahte pihku ning suleb 

siis peod. Üks lastest kutsutakse ringi ette, see avab ühe peo ja ütleb seal olevate kivikeste arvu.  

Kes esimesena oskab ütelda, mitu eset on teises peos, tuleb rühma ette ja esitab oma ülesande. 

Teine pihk avatakse ainult siis, kui seal olevate kivikeste arv öeldi õigesti.  
Idee: Kütimets, K. Matemaatikamängud lasteaias ja esimeses kooliastmes AS Atlex 2008 

 
NUMBRID JA HELID  
 
Mängijad istuvad ringis, igaühel on õpitud numbritega numbrikaart  ja kaks kivi. Üks mängijatest 
näitab oma numbrit. Teised koputavad nii mitu korda, kui on vastav number.   

Võib ka vastupidi: mängija koputab näiteks neli korda, kellel on number neljaga numbrikaart, 

näitab seda teistele.  

Koputada saab ka tehteid. Pluss-ja miinusmärgi kohta lepitakse kokku liigutused, mis märki 

sümboliseerivad. Näiteks kividega õlgade puudutamine on pluss, põlvedepuudutamine aga 
miinus. Üks mängija mängib tehte teistele ette. Samal ajal on teiste ülesandeks hoolikalt 

kuulata, mitu lööki esitaja teeb. Seejärel vastab kas järgmine mängija või kogu rühm õige arvu 

helidega.  
Kabanen, K. Loovtegevused ja mäng, Tea 2010 

 

KARTULIJOOKS 
 

Mängijad jagatakse mitmesse meeskonda. Meeskonnad seisavad kolonnidesse stardijoone 

taha. Iga meeskond saab ämbri või koti. Stardijoonest 10-15 m kaugusele on läbisegi maha  

pandud kartulid (kivid). Mängujuhi märguandel jooksevad  kolonnide esimesed mängijad  
kartuliteni, haaravad ühe ja panevad ämbrisse. Seejärel joostakse meeskonna juurde tagasi ja 

antakse ämber koos kartuliga  järgmisele mängijale, kes omakorda ühe kartuli juurde toob. 
Kogutud kartulid jäävad ämbrisse s.t. et ämber muutub aina raskemaks.   

Mäng kestab, kuni kartuleid jagub. Seejärel loetakse kartulid üle. Meeskond, kes kogus kõige 
rohkem kartuleid, saab järgmisel aastal suurema saagi.   

Kohandanud  E.Sepper ja E.Külmallik 

 

Rõõmsaid mänguhetki soovides,  
 

Eve Külmallik 

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED 

eve@hared.ee 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


