
Lauamäng „Õunaaed“ 
Art. 22580 

On hilissuvi ning Maxi ja Lea aia õunapuu on lookas õunu täis. Täna tahavad nad koos vanaema Annega küpsetada õunakooki. Paraku 
aga ei saa koogi jaoks kõiki õunu kasutada, sest osa neist on juba läinud pruuniks ja neis on ussid sees. Neid on parem mitte süüa. Kõik 
töötavad koos, et raputada puu otsast alla piisavalt punaseid, kollaseid või rohelisi õunu. Vanaema Anne lubas, et tal on üllatus varuks 
sellele, kes korjab täis kõige rohkem korve. Kes saab esimesena täis kõige rohkem korve? 

Mäng arendab: 
- kehalisi oskusi: peenmotoorika oskused õunte puutüvesse panemisel ja kangimehhanismi kasutamisel; 
- kunstilisi oskusi: värvide äratundmine ja nimetamine; 
- matemaatilisi oskusi: õunte loendamine, loogiline ja ette mõtlemine õunte korvi asetamisel; 
- loodusainete mõistmist: õuna eri valmidusastmete äratundmine, õunapuu ja -saagi vaheline seos. 

Komplekti kuuluvad: 
a) 1 õunapuu; 
b) 6 õunakorvi; 
c) 42 õunažetooni (12 punast, 12 kollast, 12 rohelist, 6 pruuni); 
d) 1 kangast korv; 
e) 1 värvidega täring; 
f) 1 puuvillane kott. 

Illustratsioonid 
Vennad Heinrich ja Peter Eberle peavad koos reklaamiagentuuri. 1980-ndatel said nad mõlemad Saksa ühe tuntuima koomiksiseeria 
„Fix & Foxi“ illustraatoriteks ning seejärel vabakutselisteks kunstnikeks Walt Disney ja paljude teiste koomiksikirjastuste juures. Alates 
1990-ndest arendasid nad toidutööstuse jaoks välja üllatuskingitusi ning töötasid mitme lõbustuspargi juures illustraatorite ja 
pargidisaineritena. Nüüdseks on mõlemad vennad juba mitu aastat teinud illustratsioone ka mitmele mängutootjale. See on töö, mida 
nad naudivad väga. 

Mänguks valmistumine 
Enne õunapuu kasutamist keera selle kaks kruvi kuuskantkruvikeerajaga kinni. Kruvide õige asend on näidatud joonisel leheküljel 26. 
Pange õunapuu laua keskele, kust kõik hõlpsasti selleni ulatuvad, ja kangast korv pilu alla, kust õunad välja kukuvad. Õunažetoone 
hoidke kotis. Ilma žetoone vaatamata täidab vanim mängija nendega õunapuus oleva tühja pilu (puu sisse mahub korraga 9 
õunažetooni). Pange valmis ka värvidega täring ja väiksed puukorvid – mängus peab alati olema üks korv rohkem, kui on mängijaid (2 
mängijat = 3 korvi; 3 mängijat = 4 korvi.. Erand: 6 mängijat = 6 korvi). 

Kuidas mängida? 
Alustab mängija, kes sõi viimasena õuna. Esimene mängija heidab värvidega täringut. Nüüd tohib ta tasakesi puud raputada, kuni õun 
„alla kukub“ (selleks vajuta puul olev kang alla, kuni õun puu seest välja kukub). Kui saadud õun on punane, roheline või kollane, võib 
laps selle panna mis tahes väiksesse puukorvi vastavale kohale. Enne, kui asute puud uuesti raputama, tohib selle otsast alla tuua ja 
puukorvi asetada vaid ühe õuna. Mängija tohib puud raputada seni, kuni sellest kukub välja täringul heidetud värvi õun. Seejärel on 
järgmise mängija kord. Kuid niipea, kui välja kukub pruun ussitanud õun, on mängukord kohe järgmise mängija käes. Pruun õun tuleb 
panna kõrvale. Kui puust ei tule enam õunu välja, võib üks mängijatest selle uuesti täita. On tähtis, et panete žetoonid puu sisse 
ükshaaval ja ilma vaatamata, kuni puu on jälle täis. 

Mängija, kes paneb mis tahes puukorvi viimasele tühjale kohale sobivat värvi õuna, on selle korvi endale võitnud ja saab selle enda 
kätte. 

Mängu lõpp 
Mängu võidab mängija, kellel on mängu lõpus kõige rohkem õunakorve. 

1. versioon – pisematele lastele 
Igale lapsele antakse üks õunakorv, mida saab täita vaid see laps ise. Seejärel asetab esimene mängija oma korvi puu alla ja korjab 
õunu, kuni puu otsast kukub alla pruun õun. Nüüd on järgmise mängija kord õunu korjata. Õunažetoonid, mille värv ei sobi korvi 
tühjadesse kohtadesse, pannakse tagasi kotti. Võidab esimene mängija, kes saab oma korvi sobivat värvi õunu täis. Sõltuvalt mängijate 
hulgast võib mängida ka mängu versiooni, kus igal mängijal on kaks või kolm korvi. 

2. versioon – pisematele lastele 
See mängu versioon on mõeldud pisematele lastele. Mäng käib samamoodi nagu ülalkirjeldatud peamine mäng, kuid ilma 
värvitäringuta. Mängija, kelle käes on mängukord, võib puud raputada nii kaua, kuni välja kukub pruun ussitanud õun. Nagu eelmiseski 
mängu versioonis, saab ka siin punaseid, rohelisi ja kollaseid õunažetoone kirjeldada ja need siis ühe õunakorvi vabale kohale panna. 
Mängija, kes täidab mis tahes õunakorvi viimase tühja koha, saab selle korvi endale. Mängu võidab mängija, kellel on mängu lõpus 
kõige rohkem korve. 

3. versioon – mälumäng 
Selles versioonis ei lähe täringut ega korve vaja. Pange õunapuu ja õunu täis kott laua keskele. Üks mängija võtab kotist enda kõrval 



oleva mängija jaoks kolm õunažetooni neid vaatamata ja paneb need kindlas järjekorras lauale. Nüüd on kõrvalmängijal õige pisut aega 
žetoonide järjekord meelde jätta, kuni esimene mängija ütleb aeglaselt: „Vanaema Annel on õunakoogi jaoks õunu vaja.” Pange 
seejärel õunažetoonid samas järjekorras ükshaaval õunapuu sees olevasse pilusse. Nüüd peab õunad meelde jätnud mängija nende 
järjekorra mälu järgi ette lugema. Selleks ütleb ta kõva häälega, mis värvi õun järgmisena puu seest välja tuleb (teised mängijad ei tohi 
teda segada). Kui ta ütleb kõik värvid õigesti, on ta võitnud ja oma mälu saab proovile panna järgmine mängija. Seejärel võib kasutusele 
võtta ka rohkem žetoone (kuni kuus žetooni). Kes on järjekorra meeldejätmisel kõige osavam? Kui mängijad jätavad oma õigesti 
arvatud žetoonid endale, saate need mängu lõpus kokku lugeda ja võrrelda, kes on rohkem värve meelde jätnud. 

Nipid lasteaiaõpetajatele 
Loendamie ja võrdlemine (vanus: 4+) 
Võta õunažetoonid juturingi kaasa. Vali osa žetoone välja – nt kaheksa punast ja viis kollast – ning aseta need ringi keskele. Kas siin on 
rohkem punaseid või kollaseid žetoone? Mitu kollast/punast žetooni ringi keskel on? Mitu punast žetooni on rohkem võrreldes 
kollastega? Mõtle lastele lahendamiseks välja ka teisi ülesandeid. 

Viljapuud (vanus: 5+) 
Uurige koos lastega välja, mis viljapuud kasvavad teie maal ja teistes maades. Vaadake neid puid. Mis on neis sarnast, mis erinevat? 
Mis viljad milliste puude otsas kasvavad? Millal need puud õitsevad? 

Omalooming (vanus: 3+) 
Lõika paberist või papist välja puu siluett. See peaks olema u 1,5 m kõrgune. Seejärel kaunistage puud koos lastega. Nad võivad selleks 
kasutada kleepimise, lõikamise ja värvimise tehnikaid. Igaüks võib siin rakendada oma kujutlusvõimet. Kui kunstiteos on valmis, 
riputage see rühma tuppa üles. See projekt on ka hea võimalus rääkida lastele lähemalt aastaaegadest. 

Tervislik toitumine (vanus: 4+) 
Arutle koos lastega tervisliku toitumise üle. Vaadake koos toidupüramiidi. Püramiid näitab selgelt, mis toitu peaksime sööma rohkem ja 
mida mitte eriti palju. Korraldage koos lastevanematega tervislik hommikusöök. 

 

Nipid lastevanematele 
Lapsed tahavad alati rohkem teada nende elus regulaarselt korduvate sündmuste kohta. Näiteks huvitavad neid sünnipäevad, 
riigipühad, koolivaheajad, jõulud.. ja ka aastaajad, mil erinevad taimed hakkavad õitsema. Uurige koos lapsega näiteks välja, millal 
õitsevad õunapuud. Mis siis juhtub? Kuidas saab lillest maitsev õun? Püüdke koos lapsega tema küsimustele vastused leida. 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. LÄMBUMISOHT – väiksed osad. POOMISOHT – pikk nöör. 
Mängu peab kokku panema täiskasvanu. 
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