
 
 

Kompimismäng „Draakonid“ 
Art. Nr 22431 

Draakonimaa on suures ootusärevuses! Peagi koorub munast väike draakon ning kõik püüavad ennustada mitu oga tal selja peal on. Mitut oga sina 
tunnetad? Põnev draakonitega kompimismäng arendab lapse motoorseid ja matemaatilisi oskuseid ning toetab keelelist ja sotsiaalset arengut. 

Komplekti kuulub: 5 draakonit, 1 draakonimuna, 1 täring, 20 tulekivi ja riidest kott 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 20 min 

Autor: Karin Hetling 

Lühike mängututvustus:  
Mängijad veeretavad täringut ja püüavad vastavalt veeretatud tulemusele kordamööda kotist õige ogade arvuga draakoni leida. Iga õigesti leitud 
draakoni eest saab laps endale tulekivi. Võidab mängija, kes kogub esimesena 5 tulekivi.  

Mängu ettevalmistus 
Muna asetatakse lauale või põrandale mängu keskele nii, et kõik lapsed selleni mugavalt ulatuksid. Tulekivid paigutatakse ümber muna. Enne 
draakonite kotti panemist võib iga laps neid katsuda ja tunnetada. Igal draakonil on selja peal erinev arv ogasid (1-5), mis on täringu tulemusena 
trükitud ka draakoni kehale. Ogasid tuleb kotis hakata loendama pea poolt (draakoni saba ei lähe ogana arvesse). Täring näitab otsitavate ogade arvu 
ühest viieni, täringu kuuendal küljel on munasümbol.   

Kuidas mängida? 
Mängu alustab kõige noorem mängija, kes veeretab täringut ning proovib seejärel kotist leida vastava arvu ogadega draakoni. Ogasid tuleb loendada 
vaid katsudes, kotti piiluda ei tohi. Kui õige ogade arvuga draakon on leitud, tuleb see kotist kontrollimiseks välja võtta. Juhul kui: 
 leidsid õige ogade arvuga draakoni – saad endale 1 tulekivi 
 võtsid kotist vale ogade arvuga draakoni – pane draakon kotti tagasi ning proovi järgmises mänguringis uuesti 

Draakonimuna. Täringu kuuendal küljel on draakonimuna, mille veeretamisel saab tulekivi endale see mängija, kellel õnnestub muna laualt enda kätte 
haarata.  Kiireim mängija saab endale tulekivi ja paneb muna mängu keskele tagasi. 

Mängu lõpp:  
Kui sul on piisavalt tundlikud käed, et koguda esimesena 5 tulekivi, oled mängu võitja!  

ALTERNATIIVSED MÄNGUVERSIOONID: 

 Sorteerimine (vanusele 3+). Selles mänguvariandis pole täringut, draakonimuna ega kotti vaja. Aseta draakonid segamini lauale ja lase mängijal 
need ogade arvu järgi õigesse kasvavasse või kahanevasse järjekorda seada.  

 Loendame ühest-viieni (vanusele 3+). Iga mängija võtab laualt nii palju tulekive kui on tema draakoni seljal ogasid. Kivide draakoni ette asetamine 
illustreerib ja selgitab lastele mängulises situatsioonis seost arvu enda ja selle täringukujutluse vahel.  

 Arvude analüüsimine (vanusele 5+). Draakon asetatakse laua keskele ja tema ette asetatakse vastav arv tulekive. Koos rühmaga püüdke 
analüüsida mitmeks selle arvu jagada saab. Näiteks 4 saab jagada:  4=1 + 3 / 4 = 2 + 2.  

 Arvutamine (vanusele 6+). Draakonid asetatakse kotti (täringut ja draakonimuna vaja ei ole). Õpetaja annab lastele arvutusülesande ühest viieni, 
näiteks 2+2. Laps, kes ütleb esimesena õige vastuse püüab kotist vastava ogade arvuga draakoni leida. Õige draakoni puhul saab laps endale ühe 
tulekivi. Edasijõudnute puhul võib kasutada ka 10 piires lahutamist, näiteks: 8 – 5 = 3. Juhul kui tehte vastus on suurem kui 5, tuleb lastel haarata 
draakonimuna, mille saab jällegi tulekivi vastu vahetada.  

 Meeskonnamäng (vanusele 4+). Kolm last seisavad üksteise taga. Tagumise mängija käes on täring, esimese mängija käes on kott ja keskmise 
mängija käes tulekivid. Tagumine mängija viskab täringut nii, et ülejäänud mängijad seda ei näe. Seejärel kirjutab ta enda ees seisva lapse seljale 
näpuga täringuga visatud arvu. Keskmine laps võtab vastava arvu tulekive ja asetab need esimese mängija ette lauale. Esimene mängija püüab 
kotist õige ogade arvuga draakoni leida. Juhul kui õige draakon on leitud, saab meeskond endale ühe tulekivi ja mängujärjekord läheb järgmise 
meeskonna kätte. Võidab meeskond, kes kogub kõige rohkem tulekive!  

 Draakonijutt (vanusele 4+). Aseta draakonid, tulekivid ja draakonimuna lauale nii, et kõik neid näevad. Nüüd tuleb igal lapsel mõelda välja 
draakonite kohta üks lause. Kust draakonid pärit on? Mis on draakonimuna sees? Miks on draakonitel erinev arv ogasid? Mille jaoks kasutatakse 
tulekive? Seejärel moodustage lausetest jutt.  

 Kuula draakonit! (vanusele 4+) Kaks last istuvad üksteise vastas, neist ühel on kott draakonitega. Teine laps koputab lauale üks kuni viis korda.  
Draakonite kotiga laps peab seda hoolikalt kuulama ja võtma kotist nii mitme ogaga draakoni kui oli koputusi laua vastu. Õige ogade arvuga 
draakoni puhul saab laps endale ühe tulekivi ning lapsed vahetavad kohad 

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

Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
 
www.beleduc.de 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
 
E-pood: www.Taibutera.ee 


