
Teatrimäng „Imita“ 
Art. 22720 

 

Eesriie langeb ning reisiteater „Imita“  hakkab otsima noori talente, kes sooviksid osaleda uues etenduses. Katsed ei ole lihtsad – teha 
tuleb  nii sportlikke harjutusi, paarisharjutusi, osavat pantomiimi kui selgitamist. Pane oma oskused  ja loomingulisus  proovile ning 
võida roll teatris! 

  Sotsiaalse käitumise, meeskonnatöö ja probleemide lahendamise õppimine 

   Kõne arendamine, erinevate häälte imiteerimine, suhtlemisoskuse arendamine 

  Motoorsete oskuste arendamine läbi pantomiimi, loovuse arendamine  

  Loomade ja esemete/objektide tundma õppimine 

 Värvide tundma õppimine 

Vanus:  3+ 

Mängijate arv: 2-6 

Mängu kestus: 20 - 30 minutit 

Sisaldab: 1 papist mängulaud, 6 mängunuppu, 1 värvitäring, 1 sümbolitega täring 

   

LIHTNE MÄNGUVERSIOON 

Mängu ettevalmistus 
Mängulaud asetatakse laua keskele nii, et kõik lapsed selleni ulatuksid. Lihtsas mänguversioonis kasutatakse vaid värvilist täringut. 
Seejärel valib iga mängija endale mängunupu ja asetab selle suurele algusruudule. Esimesena veeretab täringut kõige noorem mängija.  

Mängu põhimõte 
Mängijad liiguvad mööda teed suure teatrilava poole. Mänguruudu sisaldavad viit erinevat motiivi: 

 

Esemed/objektid, näiteks vedur 

 

Elusolendid, näiteks papagoi 

 

Individuaalsed harjutused, näiteks kükid 

 

Harjutused partneriga, näiteks õhupallitants 

 

Jokker (ristikuleht) 

Igal mänguruudul on värviline täpp. Samasugused täpid on ka värvitäringul. See näitab, millisele mänguruudule mängija pärast täringu 
veeretamist liigub.  

 



Mängu  käik  
Esimene mängija veeretab värvitäringut ja liigub mängunupuga järgmisele täringu värvitoonis mänguruudule.  

a) Mängija jõuab mõne objekti või looma ruudule. Nüüd on tal võimalik valida kas ta: 
1. kirjeldab looma või eset läbi pantomiimi. Keelatud on häälitseda ja rääkida. 
2. Imiteerib looma või eseme häält. Keelatud on liikuda ja rääkida.  

3.   Kirjeldab looma või eset selle nime nimetatmata. Kui see on liiga keeruline, võib mängija kasutada sõnu, mis talle antud 
looma või esemega seostuvad. Keelatud on häälitseda ja liikuda.  

Näited:  

 

Mängija võib: 

1. Mängida õhukitarri samal ajal rokkstaarina ringi 
hüpates. 

2. Imiteerida kitarri häält. 

3. Selgitada, et tegemist on instrumendiga, millel 
on keeled ja mida kasutatakse laulude 
esitamiseks. Keelatud on kasutada sõna kitarr. 

 

Mängija võib: 

1. 1. Käpuli ringi kõndida ning     
kassiküüru selga tõmmata. 

2. 2.   Imiteerida kassi nurrumist.  

3. 3.   Selgitada, et loomal on küünised 
ning ta jahib hiiri. Keelatud on 
kasutada sõna kass. 

b) Kui mängija maandub individuaalse harjutuse või paarisharjutuse ruudul, siis pantomiimi, imiteerimist ja selgitamist ei 
kasutata.  Nüüd tuleb hoopis üksi või koos sõbraga sportima hakata.   
Individuaalsed harjutused: 

 

Ühel jalal hüppamine (3-5 korda) 

 

Kokku-lahku hüpped (3-5 korda) 

 

Kükid (3-5 korda) 

 

Sild (1 kord) 

 

Krabikõnd (10 sammu) 

 Harjutused paarilisega:  

 

Laulge ja tantsige samal ajal  

 

Istuge põrandal ja hoidke varbad üksteise vastas. Hoidke kätest kinni ning püüdke püsti tõusta ja 
moodustada täht “V”. 

 

Lapsed asetavad palli peade vahele ning kõnnivad 10 sammu edasi ja tagasi.   

 

Istuli tõusmine: Hoia partneri jalgu samal ajal kui ta teeb 5 kõhulihaste harjutust. Vahetage kohad.  

 

Käru: Kõnni viis sammu edasi. Vahetage kohad. 



c) Kui mängija satub ristikulehele( ) liigub ta kaks ruutu edasi ning täidab seal oleva ülesande.  

Pärast ülesande täitmist on järgmise mängija kord. Ühel mänguruudul võib korraga olla mitu mängunuppu, kuid mängija, kes jõuab 
mänguruudule hiljem, ei tohi eelmise mängija ülesande täitmist kopeerida. 

Näide:  

 

- Mänguruudul “elevant” on 2 mängunuppu  
- Esimene mängija selgitab elevanti pantomiimi kaudu 
- Teine mängija võib nüüd elevandi häält imiteerida või teda kirjeldada  

Juhul kui mängija satub mänguruudule, millel on mängunupu värvi täpp võib ta valida endale paarilise, kellega koos ülesannet täita.  

Mängu lõpp  
Mängu lõppu (lavale) jõudmiseks tuleb mängijal veeretada värv, mida tema teel enam pole. Esimesena lavale jõudnud mängija on 
mängu võitja. 

LISAJUHENDID erinevate mänguversioonide jaoks   

 

Kui mängu kasutatakse vaid keeleoskuse arendamiseks võib loomi ja esemeid/objeke vaid kirjeldada. Keelatud on 
kasutada pantomiimi ja hääle imiteerimist.  

Individuaalseid ja paarisharjutusi esitatakse nii nagu eelnevalt kirjeldatud – need aitavad vahepeal lõdvestuda.  

 

Kui mängu eesmärk on õppida pantomiimi ning keelatud on häälitsemine ja selgitamine, võivad lapsed väljendada 
end samamoodi . Nii saavad lapsed üksteiselt õppida ning koostööd teha.  

MÄNGUVERSIOON EDASIJÕUDNUTELE (vanusele  4+) 

Mängu ettevalmistus 
Lisaks mängualusele, nuppudele ning värvilisele täringule, asetatakse  lauale ka sümbolitega täring.  

Mängu käik 
Esimene mängija veeretab üheaegselt mõlemat täringut ning liigub vastava värviga mänguruudule. Sümbolitäring näitab, kuidas 
mänguruudul olev ülesanne lahendada tuleb:  

 Kirjelda/selgita 

 Pantomiim 

 

 Hääle imiteerimine 

 Toeta – mängija valib partneri, kellega nad võivad lahendada mänguruudul oleva ülesande omal valikul. See kehtib 
ka individuaalsetele harjutustele.  

 Täht tähistab jokkerit.  Selle sümboliga võib mängija otsustada ise, kuidas ta soovib ülesannet lahendada ning soovi 
korral kaasata ülesande lahendmisse ka partneri.   

 

Näide:  

Juhul kui mängija satub individuaalse harjutuse või paarisharjutuse ruudule, ei võeta sümbolitäringu tulemust arvesse.  

Juhul kui mängija satub mänguruudule, millel on mängunupu värvi täpp võib ta valida mängija, kes esitab ülesannet tema asemel. 

Ülesande täitmisel liigub mängujärjekord järgmisele mängijale. 

Ühel mänguruudul võib olla korraga mitu mängunuppu, kuid mängija, kes saabub mänguruudule viimasena, ei tohi lahendada 
ülesannet samamoodi kui esimene mängija. Antud juhul veeretab mänguruudule viimasena satuunud mängija sümbolitäringut uuesti.  

 

 

- Värvitäring: oranž 
- Sümbolitäring: pantomiim 

 

- Esita parti pantomiimi kaudu -  paterda pardi moodi.   



Mängu lõpp 
Mängu lõppu (lavale) jõudmiseks tuleb mängijal veeretada värv, mida tema teel enam pole. Esimesena lavale jõudnud mängija on 
mängu võitja. 

 

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 

 

 

http://www.beleduc.de/

