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Miks on vorst magamistoas, võti vannitoas ja raha köögis? Uuri välja, kuhu on teised röövlid oma saagi peitnud, küsides neilt 
nutikaid küsimusi ja mõeldes loogiliselt. Võidad mängu vaid siis, kui saad esimesena enda kätte teiste röövlite viis eset. 

Mäng arendab: 

- keelelisi oskusi: küsimuste sõnastamine ning kohtade ja esemete nimetamine; 
- sotsiaalseid oskusi: suheldes üheskoos mängimine; 
- matemaatilisi oskusi: ruumiline orienteerumine, mälu treenimine. 

Komplekti kuulub: 4 röövlimaja (igaüks koosneb 7 osast), 4 röövlikotti, 20 žetooni (5 pildiga: 
õlilamp, müts, võti, raha, vorst), 1 täring. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 20 min 

Autor: Karin Hetling 

Mänguks valmistumine 
Iga mängija valib oma röövlimaja jaoks välja tagumise seina. Seejärel saab iga mängija kaks põranda, kaks küljeseina ja kaks katuse 
osa. Mängijad kinnitavad kõigepealt tagumise seina küljeseinte külge, seejärel panevad peale katuse, lükkavad põranda osad 
sälkudesse ja pööravad maja ümber, et teised mängijad ei saaks sellesse vaadata. Seejärel saab iga mängija viis üht värvi žetooni, 
mis tuleb maja eri ruumidesse laiali jaotada: igasse ruumi peab panema ühe žetooni, seejuures ei pea esemed sobituma ruumiga, 
millesse nad pannakse (igas majas on järgmised ruumid: ülemine korrus: magamistuba ja vannituba; keskmine korrus: köök ja 
elutuba; alumine korrus: kelder). Iga mängija saab endale röövlikoti, kuhu panna žetoone hoiule nii, et need on kõigile teistele 
mängijatele nähtavad. Lähedusse tuleb panna ka täring. 

Kuidas mängida? 
Mängu alustab noorim mängija, kes veeretab täringut. Nüüd juhtub üks järgmistest võimalustest: 

• Täring näitab üht röövlikotti: mängija võib ühele teisele mängijale esitada ÜHE jah-ei-küsimuse selle kohta, kus asub üks 
konkreetne ese. Nt Tom küsib Miialt: „Miia, kas võti on sinu maja vannitoas?“ 

• Täring näitab kaht röövlikotti: mängija võib kokku küsida KAKS jah-ei-küsimust. Ta võib küsida kas ühelt mängijalt kaks küsimust 
või ühe ja sama küsimuse kahelt mängijalt. 

• Täring näitab kolme röövlikotti: mängija võib kokku küsida KOLM jah-ei-küsimust, kas ühelt või mitmelt mängijalt. 

• Täring näitab kinki: mängija võib konkreetse eseme (sõltumata selle asukohast) teiselt mängijalt endale kingiks küsida. Ole aga 
kindel, et mängijal on soovitud ese ikka veel alles! 

Kui arvad eseme õigesti ära, peab teine mängija žetooni ära andma ning käiku sooritav mängija asetab selle oma röövlikotti. Kui 
küsimused on küsitud-vastatud ja röövlisaak vajadusel ära antud, on järgmise mängija kord. Mängijad, kelle röövlimajas ei ole enam 
ühtki žetooni, võivad mängu edasi mängida. 

Mängu lõpp 
Mäng saab läbi, kui üks mängija on teistelt röövlitelt viis eset kätte saanud. Ei ole tähtis, kas teistelt kokku näpatud esemed on 
erinevad või on nende seas ka ühesuguseid esemeid. 

Edasijõudnute versioon (vanus: 5+) 
Mäng käib samamoodi nagu põhiversioonis, kuid žetoone ei pea ruumidesse jaotama ühekaupa. Ühes ruumis võib olla ka mitu 
žetooni, nii et mõni teine ruum jääb tühjaks. Selles versioonis lõpeb mäng samuti hetkel, mil üks röövel on oma kotti kogunud viis 
žetooni. 

Nipid õpetajatele 
Röövlilugude lugemine (vanus: 3+). Leia koos lastega mõni röövlilugu ja loe see neile ette. Hiljem rääkige sellest, mis loos juhtus. 

Loovad röövlimajad (vanus: 4+). Kuidas röövlid oma majades elavad? Lase lastel kodust kingakarp kaasa tuua. Seejärel saab iga laps 
kujundada oma maja. Lapsed võivad joonistada, lõigata, värvida ja liimida. Nende kujutlusvõimel ei ole piire! 

Saagi jagamine (vanus: 5+). Kuidas saaki võrdselt jagada? Istu lastega ringis ja pane keskele 20 nööpi. Kuidas on võimalik nööbid 2 
(3, 4 või 5) röövli vahel võrdselt jagada? Aga 6 (7, 8 või 9) röövli vahel? Kas saaki saab alati võrdselt jagada? 

  



Nipid lastevanematele 
Võtke röövlimajad kätte ja vaadelge neid koos lapsega. Kuidas röövlid oma majas elavad? Mille poolest erinevad köök, 
magamistuba, elutuba, vannituba ja kelder? Püüdke koos kirjeldada võimalikult paljusid detaile. Nii laieneb sõnavara ja laps on 
parema meelega valmis suhtlema. 

 

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