
Klotsimäng „Kolmnurgad“ 
Art. 21060 

Mäng arendab: 
- matemaatilisi oskusi: sorteerimine, loogiline mõtlemine, kognitiivsed võimed ja taju treenimine, sümmeetria äratundmine, 

jälgimisoskus, plaanimis- ja organiseerimisvõime, koguste mõistmine; 
- kunstilisi oskusi: loovus, kujutlusvõime, värvide äratundmine ja sorteerimine; 
- sotsiaalseid oskusi: koos mängimine, meeskonnatöö; 
- keelelisi oskusi: vaba eneseväljendus, suhtlemine, kolmnurkade sorteerimisel ja mustrite loomisel kõne areng. 

Komplekti kuuluvad: 

• 50 kolmnurka; 

• 10 mustrikaarti; 

• 1 mängujuhend. 

50 nelja eri värvi kolmnurka kutsuvad lapsi looma sadu eredavärvilisi mustreid ja kokku panema väikseid ehitisi. Lastel on 
äraütlemata lõbus mustreid ja pilte järele teha ning ka päris oma kujutisi luua. Eri värvi kolmnurkadest saab luua lõputu hulga 
mustreid, mistõttu saab laste kujutlusvõime siin vabalt lennata. 

Lapsed saavad mängides esimesi kogemusi matemaatika maailmast, õppides pealtnäha lihtsaid asju nagu geomeetrilised kujundid, 
suurused ja kogused. Mäng õpetab ära tundma ka värve, treenib mälu ja loogilist mõtlemist. Samal ajal ahvatlevad värvilised 
kolmnurgad lapsi ise vabalt mängima. Lateraalset mõtlemist arendavad ka plaanimine ja organiseerimine, millega tuleb tegelda 
mustrikaardile õigeid kolmnurki asetades, ja vabalt mängimine, luues kolmnurkadest ainulaadseid pilte. 

Klotsimäng „KOLMNURGAD“ on väga vastupidav mäng, sest klotsid on valmistatud tugevast kasepuust, mida saab niiske lapiga 
puhtaks pühkida. Puit kui kombitav materjal tekitab ka meeldiva tundeelamuse. 

Klotsimäng „KOLMNURGAD“  on täisnurksed võrdhaarsed kolmnurgad (neil on kaks võrdse pikkusega külge). Kaht klotsi kokku 
pannes moodustub ruut, mistõttu on need mustrite loomiseks ideaalsed. Kolmnurk on igapäevaelus väga tähtis kujund ja seda 
tunnevad juba õige väiksed lapsed. Liiklusmärgid, katused ja koogitükid on vaid mõned näited objektidest, milles lapsed kolmnurga 
hõlpsasti ära tunnevad. Kolmnurksete klotsidega mängides, kasutades seda põhikujundit, õpivad lapsed, et kolmnurkadest saab 
moodustada ka pikemaid diagonaale, ruute ja kuubikuid ning et need kujundid sisaldavad kolmnurki. 

Mängu mõte 
50 sümmeetrilist ja tugevast kasepuidust kolmnurka innustavad kätega tegutsema ja mõistatusi lahendama. Püüdke kaartidel 
näidatud mustreid järele teha või looge päris oma pilte. Milliseid teisi põhikujundeid saad kolmnurkadest moodustada? Kasuta 
kujutlusvõimet ja pane kokku kõike, mida soovid! 

Mänguks valmistumine 
Sea 50 puidust kolmnurka ja mustrikaardid valmis. Vali välja mustrikaart, mida soovid järele teha, ja aseta see enda ette lauale. 
Nüüd võib mäng alata. Rohkem näidiskaarte ja ka tühje kaarte leiad aadressilt www.beleduc.de pealkirja alt 
„Service/Instructions/21060 Triangleblox“. 

Kuidas mängida? 
Võid üht mustrikaarti kasutades mängida kas üksi või ka mitmekesi. Enne, kui liigud kahe ja kolme tärniga mustrite juurde, alusta 
lihtsast, ühe tärniga mustrist. Nüüd võta välja õiget värvi kolmnurgad ja sea need kaardile. 

Mängu lõpp 
Mäng saab läbi, kui mustrikaart on õigete kolmnurkadega täielikult kaetud. Seejärel võivad lapsed valida uue kaardi ja alata uut 
väljakutset. 

1. versioon. Väikeste või kogenematute laste jaoks võid mängu lihtsustada, valides suhteliselt lihtsa mustriga kaardi (üks tärn). Nii 
õpivad lapsed järk-järgult mustreid ära tundma ja sümmeetriat märkama. Ka neid mustreid kasutades võib kolmnurgad laduda otse 
kaardi peale. Suhteliselt väheste tükkidega mustreid leiad veel ka meie kodulehelt. Väiksemad lapsed suudavad need ruttu ära 
lahendada, tänu millele saavad nad kiiresti kogeda edutunnet. Nii on KOLMNURKSETE KLOTSIDEGA lõbus mängida ka alla 4-aastastel 
lastel. (Kolmnurgad on piisavalt suured, et neid võiksid kasutada ka alla 3-aastased lapsed.) 

2. versioon. Kogenumate laste jaoks võib kaardi asetada nende ette, tööalast eemale. Seejärel võivad lapsed mustri valmis laduda 
otse lauale kaardi lähedusse. See teeb ülesande keerulisemaks, sest lapsed peavad ilma otse klotside all oleva kaardita mõistma, 
kuhu ja kuidas tuleb KOLMNURKSED KLOTSID asetada. Selleks tuleb klotse mõttes liigutada ja nii areneb laste jälgimisoskus. 

Leiad meie kodulehelt ka lisa mustrikaarte, mille tükkide suurus ei vasta üks ühele kolmnurksete klotside tegelikule suurusele. Võid 
need välja printida ja lastele anda, et laiendada lahendatavate ülesannete hulka ja arendada laste ruumilist taju. 

3. versioon. Väga kogenud lapsed võivad tõelise väljakutsena luua päris oma mustreid. Leiad ka selleks sobivad kaardid meie 
kodulehelt. Lapsed võivad neid värvida, luues oma kujundusi, mida saavad seejärel ka teised lapsed kasutada mustrikaartidena. 

 



Nipid lasteaiaõpetajatele 
Kujundite äratundmine (vanus: 4+) Räägi lastega lihtsatest geomeetrilistest kujunditest. Millised lasteaias või looduses leiduvad 
objektid on kolmnurksed? Milliseid teisi kujundeid lapsed tunnevad? Kuidas saab kolmnurkadest teha teisi kujundeid (nt ruudu)? 

Omalooming (vanus: 5+) Julgusta lapsi olema loovad, lastes neil ilma mustrikaartideta moodustada nende enda pilte ja kujundeid. 
Need ei pea mahtuma etteantud ruudukujulisse raami. Näiteks võivad lapsed KOLMNURKSEID KLOTSE kasutadse teha kujuteldavaid 
nägusid või väljamõeldud loomi. 

Koos lahendamine (vanus: 5+) Lase lastel koos välja valida üks mustrikaart. Nüüd on eesmärk kolmnurki selle järgi kordamööda 
paika panna, kuni alles ei jää ühtki vaba kohta. Nii õpivad lapsed kannatlikkust ja meeskonnatööd. 

Hommikune juturing (vanus: 4+) Aruta hommikuses juturingis lastega looduses ja lasteaias leiduvate värvide ja kujundite üle. Mis 
värve lapsed tunnevad? Kas neil on välja kujunenud lemmikvärvid? Kus võib neid erilisi värve märgata? 

Näita lastele uuesti KOLMNURKSEID KLOTSE ja lase neil värve nimetada. See annab neile võimaluse mõista, et ka puidul on päris 
oma värv. 

Nipid lastevanematele 
KOLMNURKSED KLOTSID on koguperemäng: saate koos lõbusalt aega veeta nii olemasolevaid mustreid kokku pannes kui ka uusi 
välja mõeldes. Mõelge koos lapsega igapäevaste objektide peale, mis on kolmnurkse kujuga. Liigu koos lapsega kodus ja aias ringi 
ning lase lapsel näidata ka objekte, mis moodustavad kolmnurki. 

Detailsem kolmnurga kirjeldus 

Kolmnurgad on geomeetrilised kujundid, millel on kolm tippu, kolm külge ja kolm nurka. 

Kahemõõtmelised põhikujundid 
Ruut: kujund, millel on neli sirget võrdse pikkusega külge, mis paiknevad üksteise suhtes täisnurga all. 
Ristkülik: kujund, millel on neli eri pikkusega külge, mis paiknevad üksteise suhtes täisnurga all. 
Kolmnurk: kujund, millel on kolm võrdse või eri pikkusega külge. Paljudel kolmnurkadel on täisnurk. 
Ring: kujund, mis moodustub ringjoonest, mille kõik punktid on ringi keskpunktist võrdsel kaugusel. 

Kolmemõõtmelised põhikujundid 
Kuup: kujund, millel on kuus võrdset külge, mis paiknevad üksteise suhtes täisnurga all. 
Risttahukas („klots“): kujund, millel on neli ühesugust külge (igaühel kaks pikka ja kaks lühikest serva) ja kaks väiksemat (võrdsete 
servadega) külge. 
Püramiid: kujund, millel võib olla eri kujuga põhi, kuid mille küljed on kolmnurgad. 
Kera („pall“): kujund, mille kõik välispinna punktid on kera keskpunktist alati võrdsel kaugusel. 

 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht.  
Palun hoidke müüja andmed alles.
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