
Loogikamäng „LogiPlay“ 
Art. 21070 

LogiPlay on magnetmäng, mis sobib kasutamiseks lasteaiast kuni algkoolini ehk 4–8-aastastele lastele. Kuna mäng sõnalist selgitust 
ilmtingimata ei vaja, võib seda õppimiseks kasutada ka varem.  

Mäng arendab: 

• matemaatilisi oskusi: loogilised kombinatsioonid, hulkade, kujundite ja kaalu äratundmine; 

• kunstilisi oskusi: värvide äratundmine ja nimetamine, piltide täiendamine; 

• sotsiaalseid oskusi: koos mängimine ja piltidest rääkimine; 

• kehalisi oskusi: peenmotoorika oskused magnetpliiatsi kasutamisel, eri toiduainete tundmaõppimine; 

• teadmisi loodusteadustest: loomade ja nende elupaikade äratundmine, eri objektide juurde kuuluvate asjade tundmaõppimine. 

Komplekti kuulub: 1 magnetpliiatsiga puitraam, 18 ülesandekaarti (esiküljel ülesanne ja tagaküljel 
lahendus). 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1 

Mängu kestvus: 15 min 

LogiPlay koosneb puitraamist, mille külge on kinnitatud magnetpliiats, ja 18 ülesandekaardist. Kaartide esiküljel on kujutatud 
ülesanded: magnetpliiatsiga on võimalik valida välja sobivat värvi pall ja liigutada see arvatava õige vastuse kõrvale sama värvi ringi 
kohal olevasse auku. Kaartidel on näidatud tegevused, mille käigus peavad lapsed pilte valima, seostama, täiendama või kokku 
panema, elemente võrdlema, loendama... Tagaküljel olevate värviliste kastide abil on võimalik ise pakutud vastuste õigsust 
kontrollida: kui pall on temaga sama värvi kastis, on vastus õige. 

Kaardid 
18 kaarti on jagatud eri raskusastmetesse, mis on märgitud tõusvas joones 1, 2 või 3 tärniga. Igale kaardile on äratundmiseks 
märgitud number ja ülesanne asub vasakpoolsel helesinisel ribal. Tagaküljel on värvilised kastid, mille abil on võimalik ise kontrollida 
pakutud vastuste õigsust. 

Kuidas mängida? 
Alustuseks tuleb võtta üks kaart, vaadata ülesande selgitust ja panna kaart puitraami. Väljapakutud tegevusele vastamiseks tuleb 
magnetpliiatsiga tõsta palle värviliste ringide kohal olevatesse aukudesse. Kui kõik ülesanded on täidetud, peavad lapsed vastuste 
kontrollimiseks kaardi välja võtma, selle ümber pöörama ja taas raami lükkama, tagakülg pealpool. 

Nipid õpetajatele 
Rohkem või vähem? (Vanus: 5+) - Istuge lastega ringis. Pange ringi keskele mõni ese (näiteks nööpe, kive vms) ja tee neist kaks 
hunnikut. Kummas hunnikus on rohkem (või vähem) asju? Lase lastel nende mõtteid selgitada ja loendage esemed hiljem üle, et 
vastust kontrollida. 

Ülesandekaartide joonistamine (vanus: 5+) - Lase lastel välja mõelda oma ülesandekaarte. Valmista ette kaardipõhjad, mida lapsed 
saavad oma ülesannetega täiendada, ja proovige neid lahendada. 

Tegevuste kirjeldamine (vanus: 4+) - Istuge lastega ringis. Igaüks saab ühe kaardi ja vaatab seda hoolikalt. Hiljem selgitab iga laps, 
kuidas kaardil olevat ülesannet lahendada. 

Nipid lastevanematele 
Räägi lapsega eri ülesannetest. Kas laps saab kõigest aru? Vaadake alguses ühe tähega kaarte ja püüdke neid koos lapsega 
lahendada. Kui laps tunneb end neile vastuseid leides enesekindlalt, püüdke lahendada ka keerulisemaid ülesandeid. 

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