
Motoorikamäng „Casa Banana“ 
Art. 22500 

Ahvikuningas kutsub oma loomadest sõpru üle maailma suurele džunglipeole, et näidata neile oma uut puumaja. Kõik loomad on kutse 
üle õnnelikud ja suunduvad hordidena uue elamu juurde. Lõpuks ometi on neil võimalus suures džunglis külastada oma head sõpra. 
Kõige tähtsam küsimus aga on: kas uus puumaja peab nii paljude külaliste võõrustamisele vastu? Mida rohkem loomi puumajja ronib, 
seda rohkem hakkab see kõikuma. Seetõttu on vaja strateegiat. Kuidas saada võimalikult palju loomi puumajja nii, et see ise kokku ega 
loomad sellelt maha ei kukuks? 

Mäng arendab: 

• kunstilisi oskusi: värvide äratundmine ja nimetamine; 

• matemaatilisi oskusi: kujundite äratundmine ja nimetamine, koguste mõistmine, algteadmised loendamisest, visuaalne 
mõtlemine; 

• teaduse ja tehnikaga seotud oskusi: loomade äratundmine ja nimetamine; 

• kehalisi oskusi: peenmotoorika, tasakaalu hoidmine, strateegiline mõtlemine mänguosade paigutamisel, käte ja silmade 
vaheline koordinatsioon; 

• sotsiaalseid oskusi: probleemide lahendamine, loomade paigutamiseks ühise strateegia väljamõtlemine; 

• keelelisi oskusi: suhtlusoskus ja keeleline areng. 

Komplekti kuulub: 20 puulooma; 
   63 banaani žetooni; 
   5 puumaja plaati; 
   3 tugisammast; 
   1 numbritäring (1–3); 
   1 sümbolitäring; 

1 puuvillane kott. 

Mängu ettevalmistus 
Pane 20 loomakuju puuvillasesse kotti. Seejärel aseta kott koos banaani žetoonide, puumaja plaatide, tugisammaste ning numbri- ja 
sümbolitäringutega laua keskele. Enne mängu algust kontrolli, et laud oleks stabiilne ja püsiks kindlalt paigal. 

Mängu käik 
Kokku mängitakse kolm vooru. Mängijad koguvad banaani žetoone kõigis kolmes voorus. Iga uus voor algab täringute heitmise ja uue 
puumaja ehitamisega. Mängu alustab mängija, kes oskab kõige paremini teha järele ahvi kisa. Mängukord liigub edasi päripäeva. 
Esimene mängija heidab korraga nii numbri- kui ka sümbolitäringut. Numbritäring näitab, mitut tugisammast võib mängija puumaja 
ehitamisel kasutada: 1 = 1 tugisammas; 2 = 2 tugisammast; 3 = 3 tugisammast. 

Sümbolitäring näitab, mis kujuga puumaja plaati tuleb kasutada. Mängus on viie eri kuju ja raskusastmega plaadid: ristkülik, kolmnurk, 
ring, ruut ja ovaal. Naerunägu on jokker. Kui veeretad selle, saad ise vabalt valida, millist plaati maja jaoks kasutada. Nüüd tuleb 
puumaja platvorm asetada tugisammastele ja maja ongi valmis. Seejärel ei lähe täringuid selles voorus enam vaja. 

Mängija, kes puumaja valmis ehitas, võib nüüd võtta puuvillase koti, katsuda selles olevaid loomi ja tõmmata neist omal valikul ühe 
välja. Ta paneb looma puumaja peale. Loomi ei tohi majja panna pikali. 

Mängijad käivad kordamööda, võttes kotist looma ja pannes selle puumaja peale. See on strateegiline tegevus. Tähtis on loomi asetada 
nii, et neid saaks puumajale panna võimalikult palju. Loomi, kes on juba majja pandud, ei tohi enam liigutada ega nihutada. Kui 
puumaja plaadil ei ole rohkem ruumi, võib loomi panna ka üksteise peale. Ka sel juhul tuleb loomad panna püsti, mitte pikali. Mängija 
saab iga looma eest, mille ta on kindlalt, ilma midagi ümber kukutamata puumajja pannud, ühe banaani žetooni. 

Appi, see kõigub ja kukub kokku! Kui puumaja kukub kokku või mõni loom langeb maha, on mängu see voor läbi. Mängija, kes kukutas 
maja kokku või looma maha, peab loobuma ühest banaani žetoonist ja panema selle tagasi laua keskele. 

Erijuht: kui mängija paneb puumajale seda ümber kukutamata viimase looma, saab ta kolm banaani žetooni ja mängu see voor on läbi. 

Mängu lõpp 
Pärast kolme vooru on mäng läbi ja kõik loevad oma žetoonid kokku. Kes tunnetas tasakaalu kõige paremini ja sai kokku kõige rohkem 
žetoone? Mängu võidab mängija, kes kogus kokku kõige rohkem žetoone. Viiki jäädes võivad mängijad korraldada loomadest torni 
ladumise võistluse. Mängu võidab mängija, kes suudab tornina üksteise peale seisma panna rohkem loomi. 

Nipid õpetajatele ja juhendajatele 
Külaskäik troopikamajja (vanus: 4+) 
Külastage koos lastega troopikamaja. Seal saavad nad omal nahal tunda, mis kliimatingimused valitsevad vihmametsas. Mis loomad ja 
taimed elavad vihmametsas? Milliseid erilisi omadusi võib märgata vihmametsas? Giidiga ringi liikudes saate vastused kõigile neile 
küsimustele. 

Puumaja (vanus: 4+) 
Ehita koos lastega väike puumaja. Võite selleks kasutada selliseid materjale nagu puitu, oksi ja vitsasid. Pisut kujutlusvõimet ja 
ilmastikukindlaid materjale ning saategi valmistada uue linnumaja, mille võite aias puu otsa riputada. 



Loomadest torni ehitamine (vanus: 4+) 
Korraldada väike võistlus, kus lapsed võivad kasutada kõiki 20 looma. Iga rühmas olev laps võib torniehitusel kätt proovida. Kes saab 
valmis kõrgeima loomadest torni? Sel moel treenivad lapsed peenmotoorika oskusi ja strateegiate loomist ning kasutavad loovust. 

Loendamine (vanus: 4+) 
Moodusta banaani žetoonidest täringul saadud silmadele vastavaid rühmi ja lase lastel need loendada. Tulemus ei tohiks olla üle kuue. 
Täringu külgedel kujutatu aitab numbritest paremini aru saada. Lapsed võivad loendades ka ise õige arvu banaani žetoone lauale 
panna. 

Nipid lastevanematele 
Ehita koos lapsega ahvi kiik. Selleks läheb vaja pikka tugevat köit ja paksu puulauda. Puulaud peab olema korralikult lihvitud, et lapsed 
ei teeks endale pindadega haiget. See peaks olema saetud võimalikult ümaraks (diameeter u 30 cm). Puuri puulaua keskele auk. See 
peab olema piisavalt suur, et köis mahuks sellest läbi. Tee köie ühte otsa tugev sõlm. Nii toetub puulaud sõlme peale. Kinnita köie teine 
ots korralikult puuoksa külge. Ahvi kiige iste ei tohiks olla maast kõrgemal kui 60 cm. 
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Hoiatus! Keelatud alla 3-aastastele! Sisaldab väikesi detaile, mille väikelaps võib alla neelata. Palun 
hoidke müüja andmed alles. 

http://www.beleduc.de/

