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Oled sa valmis minema Mai-Lini, Finni, Leila ja Jamaliga uuele seiklusele? Seekord reisivad nad koos loomapoegade rühmaga, et 
näidata neile maailma ilusamaid kohti. Teekond viib nad näiteks üle Atlandi, vahemaandumisele Aafrikasse või suisa põhjapoolusele. 
Pärast nende imeliste muljete kokkukogumist tahavad loomapojad nüüd võimalikult kiiresti koju jõuda, et kõigest sellest ka 
vanematele jutustada. Kahjuks venib kodutee küll tugevate vihmasadude, küll ümbersõitude tõttu oodatust pikemaks. Kas suudad 
Mai-Lini, Finni, Leila ja Jamali abiga loomapojad tervete ja rõõmsatena koju viia? 

Põhiversioon vähemalt 3-aastastele lastele 
Mängu ettevalmistus 
Asetage mängulaud mängu alguses keset lauda, et kõik mängijad ilusti selleni ulatuksid. Soovitame loomakaarte vaadata üheskoos ja 
teha esmalt selgeks, millised kaardid kuuluvad milliste mängulaual olevate loomaemade ja -isade juurde. Seejärel pange kaardid 
kotti. Sümbolitega täringut ja vihmakaarti ei lähe selles mänguversioonis vaja. Nüüd valib iga mängija välja ühe mängunupu ja asetab 
selle mängulauale enda valitud värvile. Tähelepanu! Igast alguspunktist võib reisi alustada ainult üks laps. 

• Pange mängulaud laua keskele. 

• Pange loomakaardid kotti. 

• Pange mängunupud alguspunktidesse. 

Mängulaual on kujutatud maakera kaheksat piirkonda: Euroopa, Aasia, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Aafrika, Austraalia, Arktika 
ja Antarktika; igaühel oma loomavanemad, spetsiifilised taimed ja vaatamisväärsused. Igal piirkonnal asub üks värviline alguspunkt. 
Iga punkt on sama värvi kui selle juurde käivate loomakaartide taustavärv (iga piirkonna kohta kaks looma). See aitab hiljem kaarte 
õigete kohtadega seostada. Piirkondade vahel olevad punased jooned on lennuliinid, mida lapsed saavad loomade kojuviimiseks ise 
välja valida. Kompassil on pöörlev osuti. 

Kuidas mängida? 
Mängu alguses võtavad mängijad kordamööda kotist välja loomakaarte. Kaartide arv sõltub mängijate arvust ehk: 

• 2 mängija korral võtab kumbki 8 loomakaarti; 

• 3 mängija korral saab igaüks 5 loomakaarti; 

• 4 mängija korral saab igaüks 4 loomakaarti. 

Soovitame teha nii, et mängijad võtavad kotist korraga välja vaid ühe kaardi ja annavad siis koti edasi, kuni igaüks on endale saanud 
vajaliku arvu kaarte. Seejärel panevad kõik mängijad loosiga saadud kaardid enda ette lauale, nii et need on kõigile näha. Kui 
mängija on endale saanud looma, mis kuulub tema alguspunkti piirkonda, on sel mängijal vedanud ja ta võib vastava kaardi kohe ära 
panna, keerutamata selleks kompassi osutit. 

Alustab mängija, kes on kõige vähem aega tagasi käinud pikal reisil. Ta keerutab kompassi pöörlevat osutit. Kui osuti peatub värvi 
peal, alustab mängija reisi, lennates vastavat värvi piirkonda. Kohale jõudes vaatab ta, kas tal on mõni loomapoeg, kes peaks sinna 
koju jääma. Jah – suurepärane! Ei – loodetavasti läheb järgmisel käigul paremini. 

Kui pöörlev osuti peatub vihmapilvel, jääb mängija seekord kahjuks vahele ja ta võib oma loomakaardi alles hoida. 

Iga käigu ajal võib mängulauale panna vaid ühe loomakaardi. Kui mängijal on ühe piirkonna kaks loomapoega, peab ta loomade 
kojuviimiseks sinna lendama kaks korda. Korraga võib samas piirkonnas olla ka mitu mängijat. 

Mängu lõpp 
Mängu võidab mängija, kellel õnnestub kõik oma loomapojad esimesena koju viia. 

 
Koostööga mänguversioon vähemalt 4-aastastele lastele 
Mängu ettevalmistus  
Mängu ülesehitus on põhimängu sarnane. Lihtsalt kompassi asemel läheb nüüd vaja sümbolitega täringut ja vihmakaarti. Mängu 
alguses on kõik loomakaardid kotis. 

Kuidas mängida? 
Mängukord liigub edasi päripäeva. Esimene mängija võtab kotist loomakaardi ja asetab selle enda ette. Ta peab selle loomapoja koju 
viima. 

Kui mängija saab selle piirkonna loomapoja, kus ta parasjagu viibib, on tal vedanud. Ta võib kaardi asetada loomavanema juurde 
ilma täringut veeretamata. Kui mängija saab mõne teise piirkonna loomapoja, peab ta täringut veeretama. Nüüd on võimalusi mitu: 

• Üks lennuk - Mängija saab lennata vaid oma lähipiirkonda (üks otselend). 

• Kaks lennukit - Mängija saab lennata kuni kaks otsa (üks vahemaandumine). Siin on tavaliselt mitu võimalust. Tähtis on arvesse 
võtta, mis marsruut viib soovitud piirkonda. 



• Kolm lennukit - Mängija saab lennata kuni kolm otsa (kaks vahemaandumist). Siin on tavaliselt mitu võimalust. Tähtis on arvesse 
võtta, mis marsruut viib soovitud piirkonda. 

• Vihmapilv - Tugeva vihmasaju tõttu ei saa lennuk õhtu tõusta. See oleks liiga ohtlik. Loomapoeg tuleb panna vihmakaardile. 
Mängija käik jääb seekord paraku vahele. 

Korraga võib samas piirkonnas olla ka mitu mängijat. Kui mängija on loomapoja õigesse piirkonda viinud, võtab ta järgmise käigu ajal 
kotist uue loomakaardi ja veeretab uuesti täringut. Vastasel juhul veeretab ta järgmise käigu ajal lihtsalt uuesti täringut ja püüab 
ikka veel reisil oleva loomapoja koju viia. 

Mängu lõpp 
Kas jõuate loomapojad koju viia enne, kui kuue loomapoja lennud tugeva vihma tõttu tühistatakse? Sel juhul olete kõik koos mängu 
võitnud. Kas vihma sadas liiga palju? Proovi järgmine kord uuesti. 

 

Nipid õpetajatele 

Loendamine (vanus: 3+) Mitut palmipuud mängulaual näed? Mitu jõge suudad üles leida? Lase lastel mängulauda uurida ja selle eri 
elemente kokku lugeda. See ei treeni mitte ainult loendamisoskust, vaid ka visuaalset taju. 

Maa eri piirkondade, nende loomade ja elanike tundmaõppimine (vanus: 4+) See mäng pakub lastele palju võimalusi sukelduda 
loomade ja geograafia maailma. Valmista koos lastega seinaleht, mis kujutab maakera piirkondi ja mängus kasutatud 16 looma. 
Arutlege loomade lemmikelupaikade ja sotsiaalse käitumise üle. Rääkige näiteks toidu ja loomapoegade kasvatamise teemal. Mängu 
täiendab suurepäraselt käik loodusmuuseumisse. Samuti oleks seinalehele hea lisa külaskäik etnoloogiamuuseumisse, kus lastele 
tutvustatakse maailma eri rahvaid. 

Kes ma olen? (Vanus: 4+): Pane loomakaardid kotti ja võta see kaasa hommikusse juturingi. Üks laps võtab kotist kaardi, kuid ei 
näita selle looma teistele. Nüüd kirjeldab laps looma sõnadega, teeb pantomiimi või imiteerib looma häält. Kui teised lapsed arvavad 
looma ära, saab kaardi kotist võtnud laps selle endale. Kui looma ei arvata ära, pannakse kaart tagasi kotti. Tagamaks kõigile lastele 
võrdsed võimalused peaks rühma iga laps saama mõnda looma kirjeldada. 

 

Nipid lastevanematele 

Minge lapsega loomaaeda. Siin saate mõnusalt koos loomi vaadata. Loomaaias õpivad lapsed loomi paremini tundma ja näevad neid 
elusuuruses. Kui teil veab, võib juhtuda, et mõnel loomal on parasjagu ka väike poeg, nii et saate jälgida vanemate ja poegade 
vahelisi suhteid ning pöörata tähelepanu ka täiskasvanud loomade ja loomapoegade välimuse erinevustele. 

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