
Motoorikamäng „Targad ehitajad“ 
Art. 22521 

Lõpuks ometi on asjad liikuma hakanud! Timmy vanemad tahavad kolida korterist päris oma majja. Enne aga tuleb maja valmis ehitada. Sellest saab üks 
tore suur maja, millel on punane viilkatus, erksavärvilised seinad ja lilli täis aed. „Ja koer. See oleks tõesti vahva!” arvab Timmy. Kuid maja ehitamine ei 
ole sugugi lihtne, sest vaja läheb palju kõikvõimalikke tööriistu ja materjale. „Kui need olemas, ei jää üle muud, kui vaid lasta majal kerkida. Kes saab 
käepärast olevate tööriistadega esimesena maja valmis?” Põnev puidust tähelepanumäng õpetab last tundma tööriistu, arendab peenmotoorikat ja 
sotsiaalseid oskuseid. 

Komplekti kuulub: 24 puidust majadetaili (seina- ja katuseplaadid 4 maja ehitamiseks), 12 tööriistažetooni 

Vanus: 3+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

Autor: Marco Teubner 

Lühike mängututvustus 
Mängijad pööravad tööriistažetoone kordamööda ümber ja võrdlevad neid majaosadel kujutatud tööriistadega. Kui paar on leitud,  saab mängija osa 
endale ja paneb selle oma kohale, kuni lõpuks saab kokku väike maja. 

Mänguks valmistumine 
Enne esimest korda mängima asumist soovitame koos lastega mõnda aega mängu materjale ja tööriistu uudistada. Kas nad tunnevad kõiki neid 
tööriistu? Mille jaoks neid kasutatakse? Mäng võib alata niipea, kui kõik lapsed on materjalidega tutvunud. 

Segage kõik majaosad enne mängu alustamist läbi ja seadke need kuju põhjal kuhjadesse. Saadud kolm kuhja tuleb panna laua keskele, kus kõik mängijad 
pääsevad neile hõlpsasti ligi. Pöörake kõige ülemised tükid ümber, nii et näha on iga kuhja pealmine tööriist. Seejärel segage tööriistažetoonid läbi ja 
asetage need majaosade ümber, nägu allpool. Alustab noorim mängija. 

Kuidas mängida? 
Mängijad käivad kordamööda, mängukord liigub edasi päripäeva. Esimene mängija pöörab ühe tööriistažetooni ümber nii, et kõik mängijad seda näevad. 
Kui žetoonil olev tööriist on olemas ka mõnel kuhja peal oleval majaosal, võib mängija selle osa endale võtta ja enda ette asetada. Seejärel pöörake 
tööriistažetoon uuesti ümber. Nagu varemgi, keerake ka kuhja peal ümber järgmine majaosa. 

Maja valmisehitamiseks on mängijal vaja kahte osa igast eri kujuga tükikuhjast. Kui mängija on ühest kuhjast endale juba saanud kaks tükki ja ta võidab 
sellest veel kolmandagi, annab ta tüki ilusa üllatusena ära mõnele teisele mängijale, kellel on see veel puudu. 

Kui mitmel majaosal on kujutatud sama tööriista, võib mängija valida, kumma ta neist endale võtab. Tähtis on alati jälgida, et tööriist vastaks 
ümberpööratud žetoonile. 

Kui laps pöörab žetooni ümber ja ühelgi nähtaval majaosal ei ole vajalikku tööriista, ei ole sel mängijal vedanud ja ta ei saa selle käiguga endale majaosa 
võtta. Ta pöörab žetooni uuesti näoga allapoole ja mängukord liigub järgmise mängija kätte. 

Mängu lõpp 
Mängu võidab mängija, kes saab esimesena valmis enda ees oleva maja. 

ALTERNATIIVSED MÄNGUVERSIOONID 
Majaehituse projekti päev (vanus: 4+). Tehke majaehituse teemal projekt. Selleks on mitu võimalust. Näiteks võid koos lastega maja ehitada 
kingakarbist. Sisekujunduse võib valmistada korkidest, tikutopsidest, nööpidest ja kangajääkidest. Suurepäraseid maju saab ehitada ka õue. Olgu selleks 
siis suur onn puu otsas, väiksed majakesed liivakastis või samblast majad metsas – kindlasti leiate midagi, mis sobib kõigile. 

Tööriistažetoonide mälumäng (vanus: 3+). Tee tööriistažetoonidest kaks koopiat, lõika need välja ja kiletada. Nii saad kiiresti luua 12 paariga 
mälumängu. 

Mälumängu majaosadega versioon (vanus: 3+). Laota majaosad lauale, nägu allpool, ja säti tööriistažetoonid kuhja. Pöörake pealmine žetoon ümber 
ja otsige sellele majaosade seast paariline. 

Keele areng (vanus: 4+). Tutvusta mängu lasteaia hommikuses juturingis. Selleks pane tööriistažetoonid väiksesse kotti ja võta neid sealt ükshaaval 
välja. Küsi lastelt kordamööda, kas nad tunnevad žetoonil kujutatud tööriistu ja seda, milleks neid kasutatakse. See julgustab lapsi jutustama. 

Nipid lastevanematele 
Leia aega, et koos lapsega eri tööriistu uudistada. Kas sinu laps juba tunneb neid? Selgita, milleks eri tööriistu kasutatakse. Hea mõte on tutvuda ka 
koduse tööriistakasti sisuga või ehitusplatsil olevate tööriistadega. Lase lapsel osaleda ka juurdeehitusel või renoveerimistöödel. Jälgi teda hoolikalt ja 
lase tal eri tööriistu proovida. Selgita talle lastele sobivaid sõnu kasutades, millele tuleb maja ehitades mõelda. Lapse keelelise arengu toetamiseks võid 
tööriistu nimetada ja sinu laps õpib need mängulistes olukordades selgeks. 
 

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