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ÄMBLIK KOOB VÕRKU 

Istutakse maas paarikaupa. Igal paaril on ca 2-2,5 m pikkune jupp tugevamat lõnga või nööri, mille 

otstest kumbki kinni hoiab. Mängujuht  (Ämblik) hakkab võrku kuduma. Ta ütleb näiteks:“ Jüri, mine istu 

Mari ja Mardi vahele“. See, kelle nimi öeldakse, istub nimetatud kohale – tema paariline jääb paigale. Nii 

jätkatakse, kuni kõik mängijad istuvad uues kohas. Selleks ajaks on ka nöörid risti-rästi läinud ja 

ämblikuvõrk on valmis. Nüüd algab võrgu lahtiharutamine. Mängujuht nimetab kellegi nime, kes läheb 

oma paarilise juurde jälgides nööri kulgemist teiste nööride vahelt s.t. alt, pealt, vahelt läbi jne. 

Nööriotsa ei tohi lahti lasta. Vähehaaval saadakse võrk lahti harutatud. Võrku võib proovida lahti 

harutada ka nii, et kõik lähevad korraga oma paarilise juurde. Ka see variant toimib. 

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=1.5.5._Leikit Tõlkinud E.Külmallik 

 

LOOMA KEHA 

Jagada mängijad gruppideks. Igale grupile anda ülesanne kujutada oma kehadega mõnda selgrootut. 

Kaasatud peavad olema kõik grupi liikmed. Anda aega ette valmistamiseks. Grupid näitavad üksteisele 

oma kuju, teised arvavad, kellega on tegemist. (Näiteks liblikas, sipelgas, kapsauss, lepatriinu, mesilane, 

ämblik jne.) 

Cornell, J. Joy of Nature,1989 

 
ÄMBLIK JA KÄRBSED 

Üks mängijatest on ämblik, teised on kärbsed. Ämblik seisab paigal nii, et ta kõiki kärbseid näeks. 

Kärbsed liiguvad muusika saatel vabalt ruumis ringi. Kui muusika katkeb, peavad kärbsed liikumatult 

paigale tarduma. Ämblik vaatab teraselt kärbseid, kui keegi neist liigutab, läheb ta kärbse juurde ning 

koob tema ümber võrgu (liigub tiiru või kaks ümber kärbse) ning viib siis võrkumässitud kärbse endaga 

kaasa. Kinnipüütud kärbsest saab kas ka ämblik või langeb ta mängust välja.  

Kohandanud: Eve Sepper 



 

 

HUULHEIN PÜÜAB PUTUKAID 

Mängijate hulgast valitakse mõned lapsed, kes hakkavad putukateks nt väike kärbes või sääsk. Ülejäänud 

lapsed seisavad ringselt käed ülal nii, et ulatuksid vajadusel kõrvalseisjal käest kinni võtma.  

Mängu käik: 

Lapsed  tõstavad käed üles ja sirutavad peopesad päikese poole ja liigutavad neid (käed on huulheina 

näärmekarvad ehk tentaaklid). 

Putukad valivad endale rolli  ja  imiteerivad nende  liikumist (soovi korral ka häält). Mängujuht 

(õpetaja/laps) annab putukatele märku liikuma hakata ja keerab seejärel ringile selja. Putukad liiguvad 

„lennates“ ringisseisjate vahelt diagonaalselt edasi- tagasi läbi. Mängujuhi signaali peale (vile, 

veelinnukese sirin, käteplaks vms) haaravad ringisseisjad kätest. Kui sel hetkel on ringis mõni laps 

(putukas), jääb ta ringi keskele seisma ja ringisolijad liiguvad kätest kinni hoides ümber kinnipüütud 

putuka kokku (huulheina leht tõmbub ümber saagi). Kinnipüütud putukas kükitab ringi keskele maha ja 

jääb sinna mängu lõpuni  (ta on äraseeditud putuka kitiinkest).  Ring tõmbub lahti (huulhein on valmis 

järgmist putukat püüdma) ja mängu korratakse, kuni kõik putukad on kinni püütud. Seejärel valitakse 

uued putukad. Mängitakse niikaua, kuni kõik lapsed on saanud olla nii putukad, kui huulheinad.  

NB! Läbi ringi liikudes peavad putukad säilitama oma valitud liikumisviisi ja vältima ringis olevatele 

„ärasöödud putukatele“ otsajooksmist.  

Putukaid võiks olla umbes  ¼ mängijate arvust. 

Autorid: E.Sepper, E.Külmallik 

 

Huulhein 



 

 

 

RÄSTIK JA NASTIK 

I variant  

Rästik: Mängijad seisavad kolonnis üksteisest umbes 0,5 m kaugusel. Tagumine alustab märguande 

peale teiste mängijate vahelt siksak-liikumist ette. Jõudnud ette, tõstab ta käed märguandeks üles ja 

hüüab „Rästik!“ Kolonni lõppu jäänud mängijale on see märguanne liikumise alustamiseks. Niimoodi 

läbivad kõik mängijad siksakiliselt raja tagant ette. 

Nastik: Liigutakse samuti, käed asetatud „kollasteks laikudeks“ pea külgedele kõrvadest veidi ülespoole. 

Raja läbinud mängija hüüab kolonni ette jõudes järgmisele mängijale märguandeks: „Nastik!“ 

Reeglid: Kui mängija unustab käed pea juurde panemata, peab ta raja uuesti läbima. Mängida võib ka 

kahe mao vahelise võistlusena.  

Raadik, S. Õpime õues mängides Kirjastus Ilo 2009 

JÄNES PÕÕSAS 

 

Määratakse „metsa“ piirid, kus mäng toimub.  Mängijate hulgast liisutatakse või valitakse mingil muul 

moel „jänes“ ja „hunt“. Ülejäänud mängijad valivad endale paarilise ja seisavad temaga näotsi umbes 1-

meetrise vahega. Hoides teineteisel kätest kinni, moodustatakse „põõsas“. „Põõsad“ seisavad väljakul 

vabalt valitud paigas. Mängujuhi märguande peale hakkab „hunt“ „jänest“ taga ajama. „Jänes“ põgeneb 

„põõsaste“ vahel põigeldes ja hüppab enda päästmiseks lähimasse „põõsasse“, st. läheb paaris olevate 

mängijate käte vahele, haarates ühel neist kätest kinni. Teine „põõsaks“ olnud mängija, kelle poole 

„jänes“ jäi seljaga, muutub nüüd omakorda „jäneseks“, kes peab „hundi“ eest ära jooksma. Kui „hunt“ 

tabab „jänese“ enne „põõsasse“ jõudmist, vahetuvad osad. Reegel: „Jänes“ ei tohi põgenedes ületada 

metsa piirjoont. Vastasel juhul valitakse uus jänes. Mäng muutub põnevamaks siis, kui „jänes“ ei jookse 

kaua ringi, vaid põgeneb hästi ruttu „põõsasse“. Selleks võib mängujuht anda vilega märku, millal 

„jänes“ „põõsasse“ jooksma peab.  

 

REBANE JA HIIRED  

 

Osavõtjaid paarisarv. Üks mängijatest määratakse juhtmängijaks – rebaseks. Rebane asub väljaspool 

märgistatud mänguväljaku piire. Ülejäänud mängijad – hiired – on väljakult vabalt laiali. Algussignaali 

järel hakkavad hiired vabalt väljakul ringi sibama. Mängujuhi hüüde järel: „Rebane tuleb!“ peab iga hiir 

leidma endale paarilise, tal käest kinni võtma ja maha kükitama. Üksikuks jäänud hiirt hakkab rebane 

püüdma. Kui Rebane saab hiire kätte, vahetavad nad rollid ja mäng kordub. Võib mängida ka nii, et 

mängujuht määrab alati uue rebase tabamata mängijate hulgast.  



 

 

 

 
MÄNGUD RAKVERE TAMMIKUS 
20.juuni 2013.a. 

 
NIMI LOODUSEST 

Igale mängijale antakse mingi ese loodusest (käbi, puuleht, kivi, oks vms või näiteks erinevate puuliikide 

lehed). Nüüd peab iga mängija endale välja mõtlema uue perekonnanime, mis on kas saadud eseme 

nimetus või uues nimes esineb eseme nimetus. Seejärel hakatakse vabalt ringi liikuma ja ennast 

vastastikku tutvustama - antakse kätt, teretatakse ja öeldakse oma nimi ning väike põhjendus, miks just 

selline nimi valiti. 

Autor: Sirje Aher  

METSARADA  
 

Seda mängu mängitakse, et tutvustada kaitsevärvuse efekti looduses. Osavõtjaid 1 - 12.  

 

Valige umbes 15m pikkune rajalõik ja paigutage selle lähedusse 10 - 15 inimeste poolt tehtud 

eset. Mõned neist peaksid hästi silma torkama, teised ümbrusega kokku sulama. Ärge 

mängijatele öelge, kui palju esemeid te ära peitsite.  

Lapsed kõnnivad ükshaaval mööda rada, püüdes tähele panna, kuid mitte osutada ega üles 

korjata esemeid, mis te olete sinna peitnud. Raja lõpus sosistab igaüks neist teile kõrva sisse, 

mitut eset nad märkasid. Kui keegi ei näinud kõiki esemeid, öelge, mis oli parim tulemus, kuid 

lisage, et osa on veel leidmata ja alustage mängu otsast peale.  

Lõpetage mäng vestlusega, kuidas varjevärvus aitab loomadel end varjata ning otsige 

varjevärvusega röövikuid, ämblikke jms.  

 

 
MAASTIKUMÄNG  
 
VÄRVIOTSIMISMÄNG 

Vaja läheb tühja munakarpi, mille munapesad on värvitud erinevat tooni. Püüdke leida loodusest 

sarnase värvitooniga objekte ja asetada neid karpi vastava värviga pesasse. Kas  suudate leida kõik karbis 

olevad toonid ka loodusest? Võrdle  oma leide ka sõbraga.   

Variatsioon: Iga mängija saab ühe värvilise munakarbi topsi, millesse tal tuleb loodusest leida sama värvi 

objekte. Kui objektid leitud, tuuakse topsid mängujuhi juurde ja asetatakse oma topsi sisu suure 

munaresti sama värvi pesasse. Kui kõik on oma leiud suurele restile asetanud, vaadeldakse tulemust ja 

arutletakse värvitoonide üle - kas leiti kõiki värve objekte, millist värvi oli kõige kergem/raskem leida jne.  



 

 

MÕISTED ÜLES, ALLA, PAREMALE, VASAKULE 

Vajaminevad vahendid leitakse mängu käigus. Mängijad jagunevad paaridesse. Paarilised otsivad 

loodusest 10 paari erinevaid taimi, esemeid jms. Seejärel jaotavad paarilised omavahel kogutud asjad 

nii, et mõlemale paarilisele jääks igast asjast üks. Nüüd istutakse maha seljad vastamisi ning üks paariline 

hakkab kogutud asjadest kujundit moodustama ning kirjeldama oma tegevust teisele paarilisele 

kirjeldades vastavat eset ning kasutades väljendeid üles, alla, paremale, vasakule. Näiteks: võtan 

rohelise puulehe ja panen selle enda ette, sellest paremale asetan halli kivi aga vasakule männioksa, 

hallist kivist ülespoole asetan kuusekäbi jne. Teine paariline püüab kirjelduse põhjal teha samasugust 

kujundit. Hiljem võrreldakse kujundeid. Seejärel vahetatakse osad. Variatsioon: proovitakse pilti laduda 

peegelpildis. 

http://www.keskkonnaharidus.ee/failid/file/oues_oled_vaba.pdf 

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 ☺ 

KUULA HOOLEGA! 

Leiate 16 purgikest, mis teevad raputamisel kaheksat erinevat häält. Raputage purke ükshaaval ja 

püüdke heli järgi leida purgile sama häält tegev paariline. Kui ülesanne on täidetud, saate lahendust 

kontrollida – paarispurkidel on põhja all ühte värvi kleeps.  

KOTID RITTA! 

Leiad korvist 10 kotikest. Kottides on erineval arvul esemeid. Palun riputa kotid nöörile pesulõksudega 

ritta nii, et tühi kott on esimene, ühe esemega kott teine jne. -  kümnendas kotis on 9 eset. Esemete arv 

kotis tee kindlaks kompimise teel.  Ära kotte ava. Teised meeskonnaliikmed kontrollivad, kas täitsid 

ülesande õigesti. Seejärel vahetage osad. Kui olete lõpetanud, pange palun kotid korvi tagasi, et ka 

järgmistel  mängijatel oleks põnev tegutsema asuda.  

 

 



 

 

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. Proovi ka oksalt oksale hüpata. Aseta nüüd peegel suunaga allapoole silmade 

kohale ja vaata maapinda. Tekib illusioon, et istud oksal ja vaatad sealt maapinda. Näed sa puuladvas või 

maapinnal ka midagi põnevat? Jaga oma muljeid kaaslastega.  

Võta peegel, seisa paarilisega seljad vastamisi. Astuge kumbki nt 15 sammu edasi ja proovige vaid 

peeglist vaadates liikuda paarilise juurde tagasi. Kas see on kerge? Miks?                   

 

PIMEDATE RADA 

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 esemetega. 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. Kontrollige, kas tundsite 

kottides olevad asjad õigesti ära. Reastage laual olevad looduslikud objektid samasse järjekorda, nagu 

nad olid rajal. http://www.metsavastaa.net/sokkoleikki 

 

KIVID KARPI 

1) Leiad koti, milles on 10 kivikest ja munakarbi, mille munapesad on nummerdatud. Võta kotist 

ükshaaval kivikesi, loenda mitu täppi on kivil ja aseta kivi sama numbriga pesasse.  Paariline 

kontrollib, kas ülesanne on õigesti lahendatud. Seejärel vahetage osad.  

2) Teises kotikeses on 10 eri värvi kivi ja munakarbi pesad on värvitud samade värvidega. 

Ülesandeks on võtta kotist ükshaaval kive ja aseta need sama värvi munakarbi pessa.  

 

 



 

 

PUU-UURIJAD 

Korvist leiad kuppelluubi. Vaata sellega puutüve – aseta luup vastu puud ja vaata ühe silmaga hästi 

lähedalt luubi avausest sisse. Mida sa näed? Kirjelda teistele meeskonnaliikmetele sinu ees avanevat 

maailma. Milliseid värve sa näed? Mitut erinevat liiki samblikku sa näed? Millise kujuga samblikud on? 

Mida põnevat sa veel näed? Kas seal on ka mõni putukas? Kui oled oma kirjelduse lõpetanud, lase ka 

kaaslastel oma luubi alust maailma vaadata. Vahetage osad. Võid nähtu kohta ka mõne loo välja 

mõelda☺ 

 

Mõnusaid mänguhetki soovides,  

Eve Külmallik,  

Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED   

eve@hared.ee 

 


