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Lihtsate reeglitega kujundimäng nõuab mängijatelt keskendumist ja kiiret reaktsiooni. Mäng arendab vaatlemisoskust, 

erinevate kujundite tundmist ning kujundikombinatsioonide tähelepanemisoskust.  

 
Komplekti kuulub: 41 puidust mängužetooni (3 x 3 cm), 1 riidest mängualus (läbimõõt 45 cm) ja 3 

kujunditäringut. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1-8 

Mängu kestvus: 15 min 

  

Mängu lühitutvustus 
Mängijad viskavad kolme täringut ja otsivad täringute kombinatsioonile vastavaid klotse. Erinevad mänguversioonid lisavad 
sellele keerukust ja pinget, nii saavad ka vanemad lapsed ja täiskasvanud mängu täiel rinnal nautida. 
 
Mängu ettevalmistus 
Ümarad kujundiklotsid segatakse ja laotatakse ülespidi mängulinale. Lina kõrvale asetatakse kolm  kujunditäringut.  
 
Kuidas mängida? 

Versioon 1 
Enne mängu algust otsustatakse mitu klotsi peab mängija mängu võitmiseks koguma. Näiteks, võidab mängija, kes saab 
esimesena 5 kujundiklotsi. Klotsidel on kujutatud erinevaid kombinatsioone kuni kolmest erinevast kujundist. Noorim 
mängija alustab, heites kolm täringut korraga. Mängijate ülesandeks on leida klots, millel on täpselt samasugune 
kujundikombinatsioon kui visatud täringutel ning klotsi otsivad samaaegselt kõik mängijad. Õige klotsi leidnud mängija näitab 
seda teistele ning asetab seejärel enda ette. Nüüd on päripäeva järgmise mängija kord.  
Mängu mängides, võite lisada reegli, et linalt klotsi võtja peab välja ütlema ka klotsi kujundi(d) ja/või värvi.  
 
Versioon 2 
Kehtivad samad reeglid kui versioonis 1, kuid klotsi leidnud mängija ei saa seda endale võtta, vaid osutab sellele ning saab 
punkti. Punkte loeb mõni vanem laps või täiskasvanu. Kui keegi osutab valele klotsile, jätkavad mängijad õige klotsi otsinguid 
seni kuni see on leitud. Mängu võib mängida kokkulepitud punktisummani või kokkulepitud mänguperioodi (nt. 10 min). 
Viimasel juhul võidab see, kes kogub mängu jooksul kõige rohkem punkte.  
 
Versioon 3 
Klotsid on jaotatud kõigi mängijate vahel võrdselt. Ülejäänud klotsid jäetakse mängust välja. Mängijad laovad klotsid kujundid 
ülespool enda ette. Peale täringu veeretamist vaatavad kõik oma klotsid üle ning mängija, kes leiab õige kombinatsiooniga 
klotsi, võib selle mängulinale asetada. Võidab mängija, kes saab esimesena kõigist klotsidest lahti. 
Ka selles versioonis võib kokkuleppida allesjäävate klotside arvu või ajalimiidi, et mäng liiga pikaks ei veniks.  
 
 
ALTERNATIIVSED MÄNGUVERSIOONID  (lasteaiaõpetajale): 
Domino (vanus 5+ / 6+) 
Sega klotsid nii et kujundeid ei ole näha ning jaga igale lapsele sama arv klotse. Lapsed pööravad need õigetpidi enda ette. 
Alustusklots asetatakse laua keskele. Nüüd vaatavad lapsed kordamööda kas neil on klotsi, mis sobiks laual asuva(te) 
kujundiklotsi kõrvale panna. Laual asuva klotsi kõrvale sobivad klotsid, millel on vähemalt üks samasugune kujund. Näiteks, 
klotsil on kolmnurk, täht ja ruut: mängija võib selle kõrvale panna ühe, kahe või kolme kujundiga klotsi, peaasi, et üks neist 
kujunditest oleks olemas ka laual oleval klotsil (kolmnurk, täht või ruut). Võidab mängija, kelle klotsid esimesena otsa saavad. 
 
Põhi- ja segatud värvid (vanus 4+ / 5+): 
Klotsid on erinevat värvi. Kõigepealt käige lastega läbi põhivärvid – punane, kollane ja sinine. Seejärel rääkige segatud 
värvidest ning kuidas neid tehakse. Laske lastel joonistada neis värvides geomeetrilisi kujundeid ning innustage neid 
joonistama pilte, millel on neid kasutatud, näiteks maja.  
 
Geomeetrilised kujundid (vanus 5+): 
Kõigepealt tutvustage lastele põhikujundeid – ring, kolmnurk ja ruut. Otsige õpitud kujundeid oma rühmaruumist. Seejärel 
laotage laiali kujundiklotsid ning paluge lastel kordamööda võtta linalt klots, millel oleks kujutatud mõni palutud kujund (ring, 



kolmnurk või ruut). Hiljem võite keerukuse tõstmiseks paluda otsida klotse kahe või kolme kujundi või nende 
kombinatsiooniga.  
 
Nõuanded vanematele: 
Olenevalt lapse vanusest saate kasutada osasid või kõiki kujundimängu klotse. Kujundite õppimiseks kasutage esialgu vaid 
ühe kujundiga klotse. Aegamööda võite lisada mängu kahe ja kolme kujundiga klotsid.  
 
Mängu ei pea mängima kiiruse peale. Laske oma lapsel rahulikult leida otsitav klots ka siis kui olete selle ise juba leidnud.  
 
Mängu saab mängida terve perega. Võtke see ka külla minnes kaasa! 

 
 
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
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