
Kompimismäng „Tastaro“ 
Art. 22396 

 
Metoodiline sobitamismäng Tastaro aitab kaasa lapse nägemis- ja kompimismeele arengule ning arendab samal ajal tema mälu. 
Erinevad mänguversioonid ja raskusastmed teevad Tastaro’st vahva õppevahendi ja sobiliku mängu erinevatele vanuserühmadele. 
 
Vanus:    4+ 
Mängijate arv:  1 – 5 
Sisaldab:  8 puidust kujundit 
   32 puidust kaarti 
   3 riidest kotti 
 
Mängu autor:  Christiane Hüpper 
 
Mängu ettevalmistus 
Mäng koosneb 8 erinevast kujundist, mis on erinevas vormis: 

 värvilised kujundid puidust kaartidel 
 puidust kaartidel värvitud kujundid värvilisel taustal 
 puidust välja lõigatud kujundid 
 puidust kaardid, millest on kujund välja lõigatud 
 puidust kaardid, millele on kujund teise kihina peale kleebitud 

 
Kõigepealt asetatakse lauale 8 välja lõigatud kujundit ning mängijad õpivad tundma nii kõiki kujundeid kui nende erinevaid vorme.  
 
Mängureeglid: 
 

 värvitud taustaga ja värvitud kujunditega puidust kaardid segatakse ja laotatakse värviline pool allpool lauale. Muid mängu 
osasid selles versioonis ei kasutata. Mängijad pööravad järgemööda kaardipaare ümber. Iga mängukorra ajal näevad kõik 
mängijad pööratud paari. Kui paari kaartidel pole ühesuguseid kujundeid, siis pööratakse kaardid tagasi ümber. Kui aga 
kaardipaaril on mõlemal sama kujund, siis saab kaarte pööranud mängija selle paari endale. Mängukord läheb üle järgmisele 
mängijale. Võidab mängija, kes kogub kõige rohkem paare. 
 

 erinevate raskusastmete saavutamiseks võib luua uusi paarireegleid – nt. värviline kujund / värviline taust; värviline kujund / 
peale kleebitud kujundiga kaart; värvilise taustaga kaart / peale kleebitud kujundiga kaart jne. 

 
Eelpool kirjeldatud mängureeglites välja lõigatud kujundeid ega välja lõigatud kujundiga kaarte vaja ei läinud. Neid komponente ja 
kotikesi saate kasutada järgmistes mänguversioonides: 
 

 Välja lõigatud kujundid, välja lõigatud kujundiga kaardid ja peale kleebitud kujunditega kaardid sorteeritakse vastavatesse 
kotikestesse. Värvilise kujundiga kaardid ja värvilise taustaga kaardid segatakse ja laotatakse värviline pool allpool lauale. 
Mängijad alustavad lauale laotatud kaartide seast paaride otsimist (sarnaselt eelpool kirjeldatud reeglitele). Paari leidmisel 
asetab mängija kaardid enda ette. Järgmise ringi ajal valib mängija ühe kotikese ning püüab sõrmedega kombates leida sealt 
oma paariga sobiva kujundi. Õige kujundi leidmisel, saab mängija selle endale ning võib proovida leida laualt uue kaardipaari. 
Kui õige kujundi leidmine ebaõnnestub, paneb ta välja võetud kujundi kotti tagasi ning annab mängukorra üle järgmisele 
mängijale.  Võidab mängija, kes saab enda ette kõik ühe kujundi 5 vormi. Olenevalt mängijate vanusest, võib mängu kaasata 
kõik 3 kotikest või vaid 2 või 1 kotikese. 

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