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LAEVAHUKK 

Vaja läheb 10-12 m pikkusi köisi, mille ühte otsa on seotud silmus, iga meeskonna kohta üks. 

Maha märgitakse laeva kontuurid. Kaldajoon asub laevast 5-8 m kaugusel. Mängijad, kaks või 

enam meeskonda, valivad endale kapteni ja pootsmani. Nad rivistuvad laevale kolonnidesse, 

pootsman kõige ees ja kapten lõpus. Märguande peale ujub iga meeskonna pootsman kaldale ja 

viskab seal silmusega köieotsa oma meeskonna esimesele mängijale. See mängija püüab köie 

kinni,  libistab silmuse endale üle pea vöökohale ja laseb end pootsmanil kaldale tõmmata. 

Seejuures ei tohi köis puudutada maad s.t. köis peab kogu aeg pingul olema. Seejärel 

päästetakse meeskonna teine liige jne. Kapten lahkub laevalt viimasena. Võidab see meeskond, 

kes suutis oma mehed esimesena päästa või meeskond, kes päästis kontrollaja jooksul rohkem 

mehi. NB! Mängu võib siduda mõne mereteemalise tegevusega.  

Kurai, L. Meie mängud Tallinn, 1951 

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/ 

 

AARETE OTSIMINE 

Iga mängija saab kuppelluubi ja selle abil tuleb leida maastikult üks „piraatide aare“ ehk mõni objekt, 

mida on põnev luubiga vaadata. Välja tuleb mõelda ka seos piraatidega ehk milleks piraadid seda aaret 

kasutaksid. Aega selleks on 10 minutit. Seejärel kogunetakse ringi ja tutvustatakse oma aaret. Aardeid 

antakse käest-kätte ja uuritakse luubiga.  



 
 

OTSIMISMÄNG 

Maastikule on pandud 12 punkti, milles on number, linnu pilt, küsimus selle linnu kohta  ja linnu 

lühitutvustus. Mängijad jagunevad meeskondadesse. Vaja läheb täringut, millel on  numbrid 2 x 1-3. Iga 

meeskond veeretab endale ühe numbri ja läheb selle numbriga punkti otsima. Punktis loetakse ülesanne 

ja lahendatakse see.  Kui vastust ei tea, siis leitakse see tutvustavast tekstist. Seejärel tullakse mängujuhi 

juurde, nimetatakse punkti number ja küsimuse vastus. Seejärel veeretatakse täringuga uus number, 

liidetakse see eelmisele numbrile ja minnakse uue numbriga punkti otsima. Mäng lõpeb, kui 

punktisumma ületab 12.  

Kooliõpilastega saab mängida tavatäringuga, mille numbrid on 1-6. Sel juhul on punkte maastikul nt. 32 

ja mäng käib 32-ni.  

Idee pärit Sagadi Looduskoolist 

Binokli meisterdamine 

Vaja läheb: 2 wc-paberi rulli, pool A4 paberit, 2 kummirõngast (rahakumm), üheaugu raud ja nööri.  

  Rullid kaetakse paberiga ja kinnitatakse kahe kummirõngaga. Kahele poole 

rulli otsa lüüakse augurauaga auk nööri jaoks.  

Binokliga on tore loodust vaadelda.  

 

 


