
 
 

Motoorikamäng „Õunad“ 
Art. 22385 

 
Karinile ja Andresele meeldib õunamoos, kuid selle valmistamiseks tuleb kõigepealt õunu korjata. See töö pole sugugi 
nii lihtne kui esmapilgul paistab. Lõbus osavusmäng arendab motoorikat, keskendumisvõimet ja ajataju.  
 

Komplekti kuulub: 1 mängualus (õunapuu), 2 õunakorjajat, 10 kuuli (õunad), 30 žetooni 
(moosipurgid), 1 liivakell ja 1 korv. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1-6 

Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Peter Schunke 

 
Karin ja Andres ärkavad vara, et vanaisaga õunaaeda õunu korjama minna. Õunad on kaunilt punapõskseks küpsenud 
ning ootavad noppimist. Tänutäheks lubab vanaisa lastele maitsvat õunamoosi valmistada.  
 
Mängu ettevalmistus 
Kõigepealt tuleb otsustada kas mängu mängitakse üksi või paarikaupa (paarides on mäng keerulisem). Õunapuu 
asetatakse esimese mängija või mängijate paari ette ning täidetakse 10 õunaga (puidust kuuliga). Korv asetatakse 
õunapuust umbes 20 cm kaugusele ning õunamoosi purgid (žetoonid) ja liivakell laua keskele. Esimene mängija võtab 
2 õunakorjajat. Paarismängu puhul võtab kumbki mängija ühe õunakorjaja.  
 
Kuidas mängida? 
Igale mängijale või mängijate paarile antakse liivakella järgi aega 30 sekundit. Nooremate mängijate puhul võib 
mänguaega pikendada 1 minutini (liivakella kasutatakse 2 korda). Ülejäänud mängijad jälgivad liivakella ning  annavad 
teada kui aeg on läbi. Mängija või mängijate paar peab õunakorjajatega õunad ükshaaval ettevaatlikult korvi asetama. 
Kõik õunad, mis korvi ei jõua ning maha kukuvad, jäetakse mängust välja.  
 
Mängu lõpp 
Mäng lõpeb kohe kui liivakella järgi aeg otsa saab. Korvi jõudnud õunad loetakse üle ning mängija/mängijate paar saab 
ühe moosipurgi iga korvi jõudnud õuna kohta. 
Õunapuu täidetakse uuesti õuntega ning mängima hakkab järgmine mängija või mängijate paar. Võidab/võidavad 
mängija/mängijad, kes koguvad kõige rohkem moosipurke/žetoone. 
 
 

Soovime sulle rõõmsat õunte korjamist!  
 

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