
 

Joonistamismäng “Kriipsukoletis” 
Art. Nr. 22704 

Vanus:  4+  
Mänguaeg: 20 min.  
Mängijate arv:  1-4 

Mäng sisaldab: 
7 rasvakriiti 
4 rohelist koletise šablooni (1x pea, 1x keha, 1x käsi, 1x jalg)  
1 koletise näidiskaart 
20 koletise mängukaarti 
20 žetooni (6 x rohelist, 6 x kollast, 8 x punast) 

Ükskord ammu-ammu leidis draakon Julius oma sõpradega salajase raamatu, mis rääkis kummalistest kriipsukoletistest. Millised nad 
välja näevad? Hakkame kriipsukoletisi joonistama - kasuta selleks kollišabloone ning mustri- ja detailižetoone. Vaata, mis välja tuleb - 
ükski koll ei ole teisega sarnane. 

Mängu ettevalmistus: 
Aseta rohelised ja punased žetoonid tagurpidi laua keskele. Laota nende kõrvale  koletise šabloonid ja rasvakriidid. Tõsta suur koletise 
näidiskaart mängijate vaatevälja nii, et kõik seda näeksid. Jaga igale mängijale joonistuspaber (A4).  
Koletise mängukaarte (20 tk) ja kollaseid žetoone on vaja keerulisema mänguversiooni mängimiseks.  

Mängu eesmärk: 
Mängijad joonistavad koletise näidiskaardi eeskujul ja šabloonide abil paberile koletise. Kordamööda joonistades lisatakse ja 
kaunistatakse iga mänguringiga üks kehaosa. Võidab mängija, kelle koletis valmib esimesena. 

Kuidas mängida: 
Vaata koletise näidiskaarti ja pane tähele, milliseid kehaosasid ja kui palju on koletisel vaja. Mängu alustab kõige noorem mängija. Oma 
mängukorra ajal pöörab laps ringi ühe rohelise ja ühe punase žetooni. Roheline žetoon näitab, millist kehaosa tuleb šablooni abil 
joonistada ning punane žetoon näitab, milline muster tuleb  joonistatud kehaosale lisada. Rasvakriidi värvi joonistamiseks ja 
kaunistamiseks võib mängija valida ise. Pärast joonistamise lõpetamist keerab mängija žetoonid uuesti ümber ja asetab teiste juurde. 
Mängujärg liigub järgmise mängija kätte. 

Ole tähelepanelik ja jälgi, et kõik kehaosad paberile ära mahuksid (koletise šabloonid sobivad ideaalselt portreevaates A4 paberile).   

 

- Igal mängukorral pööra ringi üks punane 
ja üks roheline žetoon 

- Roheline žetoon = kehaosa  
- Punane žetoon = muster  
- Kõigepealt joonista šablooni abil 

kehaosa, seejärel  lisa sellele muster  
- Rasvakriidi värvi valib mängija  
- Pööra žetoonid uuesti ringi ja jäta 

meelde nende asukoht 

Nõuanne: jäta hoolikalt meelde oma lemmikmustriga žetooni asukoht, sest nii saad seda mõne teise kehaosa joonistamisel uuesti 
kasutada. Väga oluline on meelde jätta ka nende kehaosade asukohad, mida sul veel joonistada on vaja.  

Pane tähele: Kuigi šabloonide hulgas on vaid üks käe ja jala šabloon, on roheliste žetoonide hulgas eraldi nii parema kui vasaku käe ja 
jala žetoonid. Seega pane hoolega tähele, kumma käe ja jala žetooni parasjagu vaja  läheb. 

Kui kehaosa on juba olemas: Juhul kui mängija keerab ringi kehaosa, mis on juba joonistatud, jääb tal mänguring vahele.  

Mängu lõpp 
Mängu võidab mängija, kelle koletis valib esimesena.  

Edasijõudnute mänguversioon:  
Mänguversiooni eesmärgiks on joonistada koletisi koletise mängukaartide järgi. Selleks valib iga mängija endale koletisekaardi ning 
asetab õiget pidi enda ette. Mängulauale asetatakse vaid rohelised ja kollased žetoonid (punaseid žetoone ei ole vaja). Kollased 
žetoonid sisaldavad täinedavaid koletisedetaile nagu silmad, suu, küüned, jne. Pane tähele, et koletisele joonistatakse vaid need 
täiendused, mis on mängija poolt valitud koletisekaardil olemas. 
Joonistamisel pööratakse kõigepealt ringi rohelisi žetoone, et joonistada koletisele peamised kehaosad. Kollaseid žetoone hakatakse 
ringi keerama kui: 

• Rohelisel žetoonil olev kehaosa on juba joonistatud või seda pole vaja  

• Koletise rohelistel žetoonidel olevad kehaosad on joonistatud.  



 

Kui kõigil mängijatel on koletise põhikehaosad olemas, jätkatakse mängu vaid 
kollaste žetoonidega. Juhul kui mängija pöörab ringi kollase žetooni 
täiendusega, mis on koletisel juba olemas või mida tal pole vaja, jääb mängija 
vahele ning mängujärg liigub järgmise mängija kätte. Kõigi kehaosade 
joonistamisel võib mängija kasutada vabalt valitud rasvakriite. 

Võidab mängija, kelle koletis valmib esimesena.  

Vaba joonistamismäng  
Kasuta šabloone, et joonistada oma kriipsukoletis. Nüüd mõtle, milliseid 
mustreid sa veel oskad teha ning kaunista oma koletis mustritega, mida 
mustrikaartidel pole. Kui kõik mängijad on koletise joonistamise lõpetanud, 
saate neid võrrelda.  

 

  
 

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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