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MÄNGUD  

 
TUNNE PUID 
 
See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis leiduva puu 

nimetuse, näiteks “kask”. Mängijad peavad siis minema ja seisma mõne kase kõrvale. Mängujuht  vaatab 

üle, kas kõik on leidnud õige puuliigi. Ühe puu kõrval võib seista ka mitu mängijat. Siis kogunevad 

mängijad taas kokku ja öeldakse järgmine puu  või arutletakse selle üle, mida leiti, või uuritakse seda 

puud lähemalt. Nt. seistakse puust ca 10 sammu kaugusele ja vaadeldakse puud tähelepanelikult. 

Seejärel keeratakse puule selg ja vastatakse õpetaja küsimustele või kirjeldatakse puud.  

JOOKSE ÕIGE PUUNI 

Pargis 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 – mängijad peavad puud vahetama. Kohad vahetavad saar ja tamm, kuusk ja saar, kask, kuusk ja 

saar jne. Mängijad peavad olema tähelepanelikud ja liikuma õige puu juurde.  

NUMBRIJOOKS 

Mängija jagatakse vähemalt kahte meeskonda. Seistakse kolonnis stardijoonel. Mängujuht ütleb igale 

kolonnis olijale ühe numbri, nt kolonni esimesed on number ühed, teised kahed jne. või annab igaühele 

ühe loodusliku eseme nt. puulehe - mõlema kolonni esimesel on tammeleht, teisel vahtraleht, 

kolmandal kaseleht jne. Seejärel tuleb olla lastel lihtsalt tähelepanelik.  Mängujuht seisab kolonnide ette 

ja hakkab kordamööda välja hõikama numbreid või puulehtede nimetusi. Kes oma numbrit (lehe nime) 

kuuleb, peab jooksma kiiresti tiiru ümber oma meeskonna. Jooksu tuleb alustada eest, ümber oma 

kolonni esimese lapse (esimene jookseb lihtsalt kohe lõppu ja teiselt poolt tagasi) ning seejärel joosta 

ümber viimase lapse ning siis tagasi oma kohale. Kes esimesena kohale jõuab, toob oma meeskonnale 

punkti.  Punktiarvestust peab mängujuht.  

 

 



 
 

PUURONG 

Vaja läheb erinevate puude lehti, mis ümbruskonnas kasvavad. Iga laps saab ühe lehe ja otsib üles puu, 

millele see kuulub. Mängujuht hakkab rongijuhiks ja liigub puude juurde, kus lapsed on ning võtab nad 

rongiga sõitma. Kase juures hüüab rongijuht „Kase peatus!“ ja võtab sappa seal ootavad lapsed, kellel on 

kaseleht, vahtra juures on „vahtra peatus“ jne. Mäng jätkub, kuni kõik lapsed on rongi peal. Seejärel 

hakkab rong tagasi sõitma – kase peatuses lähevad maha need lapsed, kellel on kaseleht jne. Mäng 

lõpeb, kui kõik reisijad on rongist õiges peatuses väljunud. Pileti asemel võib nt ka lastelt tema puu 

kohta küsimusi küsida.  http://keskkonnaharidus.ee/failid/file/oues_oled_vaba.pdf 

PIKKUS JA ÜMBERMÕÕT 

Õpeta lastele mõõtma puude ümbermõõtu puud kallistades. Selgita, et inimese  käte siruulatus on 

peaaegu võrdne tema pikkusega. Palu igal lapsel leida  puu, mille ümbermõõt on võrdne tema  

pikkusega. Kontrollige tulemust mõõdulindiga. 

PUU KÕRGUSE MÕÕTMINE 

1. Karjapoisi meetod 

Seisa seljaga puu poole. Mine nii kaugele, et ette kummardades näed jalge vahelt puu latva. Mõõtes 

enda ja puu vahemaa, saad teada puu kõrguse.  

2. Meetod sõbra ja pulgaga 

Vaja läheb: ümbrusest leitud puupulka ja sõpra, kes teab, kui pikk ta on. Mine puust eemale. 

Sõber seisab uuritava puu alla. Siruta käsi puupulgaga ette, pane üks silm kinni ja rihi (säti, 

sobita) oma puupulk silme ees sõbraga ühepikkuseks. 

Mitme pulga kõrgune on sinu puu? Korruta see sõbra pikkusega ja saadki teada puu ligikaudse 

kõrguse. 

 



 
 

 

VÄRVIOTSIMISMÄNG  

Mängijad jagatakse meeskondadeks. Iga meeskond saab ülesande otsida loodusest teatud värvi objekte 

ja järjestada need siis värvi heleduse astme järgi ritta – kõige heledamast kõige tumedamani.  

 

VÄRVIRALLI 

Vaja läheb palli või mõnda muud eset, mida saab visata (näiteks kerraseotud sall). Mängijad seisavad 

ringis. Mängujuht (õpetaja või laps) võtab palli ja seisab ringi keskele. Ta viskab palli mõnele 

ringisolijatest ja nimetab ühe värvi. Laps peab nimetama ühe asja, mis on looduses seda värvi (näit. 

Kollane – päike, võilill vms). Kui vastaja jääb hätta, võivad kaaslased teda aidata. Mängu alguses 

lepitakse kokku, kas nimetatud asjad ja värvid võivad korduda või mitte. Autorid: E.Sepper, E.Külmallik 

OLEN JA JOONISTAN 

Lapsed seisavad ringis. Ühe lapse käes on pall. Tema alustab mängu lausega: „Olen … (värvus) ja 

joonistan … (midagi loodusest). Nt: „Olen punane ja joonistan maasika“. Siis ulatab või viskab ta palli 

järgmisele lapsele, kes jätkab mängu. 

Mängu kohandanud: Esta Aun, Rakke Lasteaed Leevike 

Võib proovida joonistada nii ka ühist pilti. Iga mängija mõtleb välja, mis värvi pliiats ta on ja joonistab 

sellele pildile midagi juurde. Hiljem võib pildi ka reaalselt valmis joonistada. Lisandus: Eve Külmallik 

PUULEHTEDE  VÕIDUJOOKS 

 

Vaja läheb erinevate puude lehti nii palju, et kõiki leheliike on mängus 2 ja soovi korral kohatähiseid. 

Mängijaid peab olema paarisarv. Lapsed istuvad või seisavad  ringselt 0,5 m vahedega kohatähistel. 

Mängujuht (õpetaja, laps) hüüab mõne mängus oleva puu nime. Lapsed, kellel on mängujuhi poolt 

hüütud puuleht, hakkavad võidu jooksma ümber ringi, proovides jõuda esimesena oma kohale tagasi. 

Joostakse päripäeva.  Iga 3-4 mängukorra järel, vahetavad mängijad omavahel puulehed. 

Mängus võib olla ühte liiku puulehti ka mitu paari. Siis peaks vaatama, et nad ei seisaks kõrvuti – muidu 

on lapsel oma kohta keeruline üles leida.  Autor: Eve Sepper 

 

VAHETA KOHAD 

Mängijad seisavad ringis, mängujuht  on ringi keskel. Igal mängijal on puuleht, mille ta paneb enda ette 

maha. Puulehti on mängus paarikaupa. Nüüd hüüab mängujuht ühe mängus oleva puulehe nime. Need 

mängijad, kellel on vastav leht, peavad kiiresti omavahel kohad  vahetama. Mängujuht proovib samal 

ajal hõivata ühe vabanenud koha. Kes jääb kohata, on uus juht ja hüüab järgmise puu nime.  

Variatsioon väiksematele mängijatele: väljahõigatud lehe omanikud vahetavad omavahel kohad. 

Mängujuht ei sekku.  

E.Külmallik, E.Sepper „Pildipillerkaar“, Koolibri 2013 



 
 

 

 

MÄNGUD, MILLE VAHENDIKS ON NÖÖR 

NÖÖRIMÄNGUD 
 
Nööridest pannakse maha tähti, sõna algustäht, oma nime esitäht. Mängijad moodustavad nööridest 

maha numbrid 1-10-ni jne. 

KES JÄÄB PESATA?  
 
Lapsed teevad hüpitsast igaüks endale ringi. Lepitakse kokku, milline loom hakkab pesa otsima. Näiteks 
jänes. Muusika hakkab mängima, lapsed lähevad pesast liikvele. Esimesel mängukorral õpetaja 
eemaldab ühe pesa. Kui muusika seiskub, otsib iga jänku (loom) endale pesa. Kes jääb pesata, ütleb: 
„Olen väike unimüts!“ ja kõik teised vastavad: „Oi, kui armas unimüts!“ Seejärel mäng jätkub ja liikvele 
lähevad järgmised loomad.  
 
PALJUKESI ÜHES PESAS 
 
Maha pannakse erinevat värvi nööridest ringid (iga mängija ühe). Vaja läheb sama värvi kettaid. Muusika 
saatel lähevad mängijad ringide vahele liikuma. Muusika katkedes tõstab mängujuht ühe ketta. 
Mängijad peavad leidma sama värvi ringi ja sinna sisse seisma s.t. et mängijad jagunevad seda värvi 
ringidesse mitmekesi.  
 
VÄRVIPOTT 
 
Igal lapsel on värviline hüpits, mille ta paneb maha mingi kujundina ja seisab sinna sisse. Kui mängujuht 
hüüab: „Punane““ Vahetavad kohad punased. Kui hüüab „Rohelised!“, vahetavad rohelised. Kui mäng on 
piisavalt selge, võib jätta ühe lapse ilma kujundita, kes hakkab sellel ajal, kui kaks pesa vahetavad, 
püüdma endale ühte koha hõivata. Pesata jäänud laps hüüab, kes järgmisena pesa vahetavad ja püüab 
endale koha saada. Hüüda võib ka „Värvipott!“, siis vahetavad kõik kohti.  
Variatsioon: maha pannakse hüpitsast erinevaid kujundeid. Kõnnitakse hüpitsal mööda oma kujundit. 
Kohti vahetavad nt. kõik ringid, kõik ruudud jne.  
 

SUURED KUJUNDID 

Lapsed jagatakse näit. 3 gruppi. Iga laps saab jupi nööri. Igale grupile nimetatakse üks geomeetriline 
kujund, mida nad peavad oma nööridest moodustama. Näit. Ring, ruut, kolmnurk. Seejärel koguneb 
grupp oma kujundi sisse. Mängujuht hüüab 2 kujundi nimed ja väljahõigatud grupid vahetavad omavahel 

kohad ning seisavad kujundi sisse nii, et ka mängijatest moodustuks sama kujund.  

 

 

 



 
 

MERRE, SAARELE, PAATI 

Iga mängija moodustab endale hüpitsast ringi ehk saare ja seisab sinna sisse. Mängujuhi käsklused: 
saarele – seistakse saarel, merre – hüpatakse ringist välja, paati – toenglamang, heiskame purjed – 
toenglamang jalad saarel, tõstetakse parem- vasak käsi otse üles, sillale – tagatoenglamang, kõnni 
mööda kallast – nööril kõndimine , torm – vahetada saart.  

MITU KORDA? (Üks liikumistegevus õues) 
Iga laps paneb maha nöörist suvalise numbri. Seejärel peab ta välja mõtlema mõne liigutuse, kehalise 
harjutuse või ülesande, mida tuleb teistel mängijatel pärast ettenäitamist vastav arv kordi sooritada. 
Mängija peab oskama ise seda ülesannet ette näidata (näiteks 5 tiiru ümber puu, 7 korda kivi otsa ja 

maha astumine vms). 

FANTAASIAMÄNG NÖÖRIGA 

Igale mängijale antakse jupp nööri (hüpits). Üks mängijatest asetab oma nööri maha enda poolt valitud 
kujundina. Järgmine mängija jätkab pilti oma nööriga. Nii jätkatakse, kui kõik mängijad on oma nööri 
lisanud ja kokku on moodustunud suur kujutis. Üheskoos arutletakse tekkinud kujundi üle (mille moodi 
see on või mida meenutab). Lõpuks võtab igaüks oma nööri ära tagurpidises järjekorras s.t. kes oli 

viimane võtab esimesena jne.  

TAIMEDETEKTIIVID 

Vaja läheb igale lapsele nöörijuppi ja pildikaarte taimetunnustega. Iga laps saab nööri ja kaardi. 

Ülesandeks on otsida loodusest sarnane objekt, nagu on kaardil (nt. karvane taimevars vms).  Kui objekt 

on leitud, paneb laps nööri ümber oma leiu ja mõtleb sinna juurde loo (miks ta just selle objekti valis, 

mis see on,  mis ta leidis, lugu sellest miks see asi siin on jne). Seejärel tullakse õpetaja juurde. Nüüd 

käiakse ja vaadatakse, mida keegi leidis ja kuulatakse lugusid.  

Autorid: Mairi Enok, Sirje Aher ja Eve Külmallik 

 
HÜPPA ÜLE KRAAVI 

Mängualale märgitakse nööride abil 30cm laiune kraav. Sellest mõlemale poole 3-5 m kaugusele 

tähistatakse stardijoon. Mängijad jagatakse kaheks võrdarvuliseks meeskonnaks ja rivistatakse üks ühe 

teine teise stardijoone taha ühte viirgu nägudega vastamisi. 

Lepitakse kokku, kumb meeskond alustab. Mängujuhi märguandel lähevad mängijad kordamööda 

suletud silmadega  oma arvates kraavini ja hüppavad sellest üle. Kui see õnnestub, toob iga puhas hüpe 

meeskonnale punkti. Kui astutakse kraavi või selle äärt tähistavale nöörile, toob see kaasa miinuspunkti. 

Seejärel täidavad kordamööda sama ülesande vastasmeeskonna mängijad. Võidab meeskond, kes kogub 

rohkem punkte.  NB! Teised mängijad ei tohi hüppajaid juhendada. Piilumine on keelatud. 

ALLIKAD, OJAKESED, JÄRVED 

Lapsed on gruppides. Igal grupil on erinevat värvi nöörid, igal lapsel. Märguande peale hakkavad lapsed 

läbisegi nööridega hüppama, jooksma (mõtleb õpetaja, mida kõik koos teevad). Kõlab märguanne ja kui 

õpetaja hüüab: allikad – siis iga laps kükitab, teeb oma nöörist ringi enda ümber) üldjuhul võiksid värvid 

grupeeruda). Märguande peale hakkavad kõik grupi liikmed jälle liikuma kasutades õpetaja poolt öeldud  



 
 

 

 

 

liikumisviisi. Kui kõlab jälle märguanne ja õpetaja ütleb ojakesed, peavad ühesugust värvi nööridega 

lapsed koonduma ja nöörid nii maha panema, et tekiks pikk oja. Kui see on valmis, kükitavad lapsed 

üksteise järel kolonni. Uus märguanne, kogu grupp liigub, kui jälle märguanne ja õpetaja ütleb järved, 

siis värvid saavad kokku, panevad nöörid nii kokku, et nööridest moodustuks suur ring (iga värv siis 

eraldi).  Kui see valmis astuvad ringi sisse ja võtavad kätest kinni. Võib mängu võtta ka jõe ning mere – 

siis teevad kõik mängijad ühe pika jõe või suure ringi mere jaoks. Meri võib ka lainetada –hoitakse kätest 

ja tehakse laineid.  

 

 

 

 


