
Osavusmäng Balamari  
Art. 22706 

  
Sisaldab:    

- mängutekk  
- 4 papist mängukaarti 
- 16 puidust kala 

 
Vanusele: 4 +  
Mängijate arv: 2 või 4 

Mängu kestus: 15-20 minutit 

Autorid:  Helmut Punke ja Peter  Joppig 

Kokkuvõte:  
Mängijad proovivad manööverdada kalad mänguteki nelja värvilisse koopasse. Selleks on neil vaja 
palju osavust, head koordinatsiooni ja verbaalset väljendusoskust. Ettevaatust mustade koobastega! 
Musta koopasse sattudes, langeb kala hai Sammy ohvriks. Kes kogub nelja mänguringiga rohkem kalu 
– sina või hai? 
  
Mängu ettevalmistus: 
  

 

 
 

- Laota mängutekk põrandale  
- Aseta mängukaardid tagurpidi põrandale  
- Pane valmis puidust kalad 
- Pane valmis karp hai kleebisega  
- Aseta 4 kala mänguteki keskele  

 
Kuidas mängida:  
Mängijate paar võtab mänguteki nurkadest kinni ja hakkab kalu liigutama. Nende ülesandeks on 
manööverdada neli kala värvilistesse koobastesse nii, et igas koopas oleks üks kala. Kõige tähtsam on 
vältida musti koopaid. Omavahelise koostöö sujumiseks tuleb lastel omavahel suhelda, et käitumist 
koordineerida. 
 
Pane tähele: Vahel juhtub, et mitu kala ujub samavärvi koopasse. Sellest ei juhtu midagi halba, 

kuid arvestusse läheb siiski igast koopast vaid üks kala.  
 

Juhu kui kala kukub mängu ajal põrandale, seda uuesti kasutada ei saa. 
 
Kui kõik kalad on koobastes, pöörab üks mängijatest ümber nii mitu kaarti kui on kalu sisaldavaid 
värvilisi koopaid. Näide: Kui ainult 2 värvilist koobast sisaldavad kalu, pööratakse ümber vaid 2 kaarti. 
 



 

 
 
 
 
Kaartide värvid ühtivad 
kalu sisaldavate 
koobaste värviga 
 

 
 
 
 
Mängijad saavad endale 
kõik kalad  

 

 

 
 
 
 
 
Koopa värviga ühtib vaid 
üks kaart (punane) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Võta endale vaid see 
kala, mille värv koopaga 
ühtib (punases koopas 
olev kala). Teine kala 
läheb hai Sammyle  
 
 
 

 
 

 
 
 
Kumbki kaart ei ühti 
koopa värviga.  

 
 
 
Hai Sammy saab 
mõlemad kalad endale  

 
 

 

 
 
Mis juhtub mustas koopas või tekilt maha kukkunud 
kaladega? 
  
Kõik kalad, mis satuvad musta koopasse või kukuvad 
tekilt maha, kuuluvad hai Sammyle ja tuleb asetada 
kalakleebisega karpi. Nii on hiljem lihtne loendada, 
kellele kuulub rohkem kalu.  

 
Enne järgmise ringi alustamist tuleb kaardid uuesti ümber pöörata ja segada. 
  
Juhul kui mängu mängib vaid kaks last, saavad nad kalu tekil koobastesse manööverdada 4 korda. 
Nelja mängija puhul saab kumbki mängupaar mängida 2 korda. 



 Mängu lõpp:  
Võidab mängijatepaar, kellel on kõige rohkem kalu. Juhul kui hai Sammyl on kõige rohkem kalu, on ta 
mängu võitja!  
 
 
Algajate mänguversioon: 
  
Algajate mänguversioonis kaarte ei kasutata, kuid mängu mängitakse samade reeglite alusel. 
Mängijad manööverdavad kalu värvilistesse koobastesse ning hai Sammy saab endale kõik kalad, mis 
satuvad musta koopasse või kukuvad maha. Mängu tulemuse otsustab kalade ülelugemine ning 
võidab see, kellel on kõige rohkem kalu. 
  
See mäng arendab:  
 

    Mängulist liikumist, koordinatsiooni ja motoorseid oskuseid: käe ja silma 
koostööd ning motoorseid oskuseid mänguteki tasakaalustamisel 
 

 Suhtlemist: kõne areng omavahelise suhtlemise kaudu 
 

 Sotsiaalset käitumist: meeskonnatöö kalade kogumisel   
 

 Kognitiivseid oskuseid: nägemistaju, strateegilise mõtlemise ja keskendumise arendamine   
 

 Numbrid, kogused ja vormid: hulkade mõistmine, loendamine 
 

 

Tootja: 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 

Heinrich-Heine-Weg 2 

D-09526 Olbernhau 

Saksamaa  

Maaletooja: 

Taibutera OÜ 

Võidu 23a  

11212 Tallinn 

E-pood: www.Taibutera.ee 

 

 

 

NB! Keelatud alla 3-aastastele! Sisaldab väikesi detaile mille väikelaps võib alla neelata. 

Palun hoidke müüja andmed alles 


