
Tähelepanumäng „Ruttu, Tõnn!“ 
Art. 22790 

Asjalood on Juustulinna kindluses läinud üsna hulluks. Peakokk Tõnn on unustanud juustu tagasi külmkappi panna ja nüüd on kõik kohad 
väikseid tõeliselt juustumaiaid hiirekesi täis. Tõnn jookseb ruttu tagasi kööki, et juustutükkide vahelt hiired üles leida ja nad minema 
hirmutada. Ruttu, Tõnn! Sina pead Tõnni aitama, et ta saaks hiirtest jagu enne, kui need liiga palju maitsvat juustu nahka panevad. Hiirte 
kinni püüdmiseks pead liigutama oma juustutükki mängulaua peal. 

Mäng arendab: 
- matemaatilisi oskusi: erineva hulga hiirte äratundmine; 
- kehalisi oskusi: peenmotoorika oskused kirjutamisel ja juustutükkide asetamisel; 
- sotsiaalseid oskusi: koos mängimine, meeskonnatöö, sotsiaalne mõtlemine ja käitumine; 
- kunstilisi oskusi: värvide ja sümbolite äratundmine ja nimetamine; 

Komplekti kuulub: 

• 4 mängulauda; 

• 4 puidust juustutükki; 

• 1 sümbolitega täring; 

• 16 juustukaarti. 

Autor 
Kirsten Hiese on sündinud 1965. aastal ja oli enne tegelikult professionaalne florist. 2004. aastal hakkas ta lastele mänge välja mõtlema. 
Sellest ajast alates on ta kolm korda võitnud Saksamaa harivate mängude auhinna Deutscher Lernspielpreis ja mitmed kirjastajad on 
tootmisse andnud 16 tema loodud mängu. Kirsten Hiese elab abikaasa ja kolme lapsega Saksamaal Porta Westfalicas. Rondo Vario on 
beleduci mängude seas juba 2006. aastast alates ja sellest on kujunenud tõeline klassika. Beleduci praeguste mängude seas on ka kaks 
teist Kirsten Hiese mängu: Pipofax ja Cumulo. 

Mänguks valmistumine 
Igale mängijale antakse üks mängulaud ja puidust juustutükk. Otsustage, millist mängulaua poolt kasutama hakkate. Rohelise raamiga 
pool on algajatele ja punase raamiga kogenud mängijatele. Kõik mängijad peavad mängima mängulaua sama poolega. Pange 
juustukaardid pakina, nägu allpool, laua keskele, kust neid saab hõlpsasti kätte. 

Kuidas mängida? 
Kõigepealt pöörab mängija ühe juustukaardi ümber ja asetab selle kõigile vaatamiseks laua keskele. Kõik mängijad hüüavad korraga 
„Ruttu, Tõnn!“. Seejärel lükkab igaüks puidust juustutüki oma mängulauale ja püüab sealt üles leida täpselt samasugused kolm hiirt, nagu 
on kujutatud juustukaardil. Hiired peavad juustutükis olevast kolmest august paistma tervenisti (välja arvatud saba). 
Esimene mängija, kes leiab oma mängulaualt õiged hiired üles, paneb käe juustukaardile. Sellega ei ole käik teiste mängijate jaoks siiski 
läbi. Ka neil on veel võimalik endale juustukaarti saada. Kui ka nemad on õiged hiired üles leidnud, võivad nad kaks korda täringut heita. 
Kolmest hiirest üks on alati sümboliga: süda, täht või täpid. Kui sul õnnestub kas või ühe täringuga saada hiirele märgitud sümbol, võid 
ka sina endale pakist juustukaardi võtta. Kui sa ei leia hiiri üles, tulevad teised mängijad sulle kindlasti appi. Kui kõik mängijad (v.a võitja) 
on kaks korda täringut heitnud, algab järgmine käik. See käib täpselt samamoodi nagu esimenegi käik. Kaart pööratakse ümber ja igaüks 
otsib oma juustutükiga mängulaualt kolme hiirt. Kõik teised, välja arvatud juustukaardi võitja, heidavad täringut. 

Mängu lõpp 
Mäng saab läbi, kui vähemalt üks mängija on kokku saanud neli juustukaarti. Tema ongi mängu võitja. Vahel on mängus lausa mitu võitjat. 

Mänguversioon pisematele mängijatele 
Kõik mängijad otsivad juustukaardil näidatud kolme hiirt alati tasakesi. Alles siis, kui kõik mängijad on need õigesti üles leidnud, 
heidavad lapsed kordamööda kaks korda täringut. Kel on õnne ja heidab õige sümboli, saab endale juustukaardi. Võidab mängija, kes 
saab esimesena kokku neli juustukaarti. 

Mänguversioon erineva tasemega mängijatele 

Kui rühmas on eri kogemuste tasemega või eri vanuses mängijaid, võib mängida ka erinevate mängulaua pooltega. Vanemad mängijad 
mängivad poolega, mida ümbritseb punane raam. Nii on mäng õiglasem. 

Mänguversioon  kogenumatele või vanematele mängijatele 

Selles versioonis ei kasutata täringut. Ka siin otsitakse juustukaardil kujutatud kolme hiirt, kuid kaardi saab endale ainult kiireim 
mängija. Võidab see, kes saab esimesena kokku neli juustukaarti. 

Nipid õpetajatele 
Mis hiir see on? (vanus: 4+) 
Iga laps saab endale mängulaua. Lase ühel lapsel heita sümbolitega täringut. Nüüd püüavad kõik võimalikult kiiresti oma mängulaualt 
leida hiire, millel on täringul heidetud sümbol. Kes hiire üles leiab, hõikab, mis värvi ta on. See aitab õppida värve ära tundma. 

Kas hiirtele maitseb tõesti juust? (vanus: 4+) 
Hiirte loomulikes elupaikades ei leidu tegelikult juustu. Nad söövad seemneid, ürte, lehti ja juuri. Kuid neile meeldib süüa ka inimeste 
toitu, sest nad eelistavad energiarikast toitu, milles on palju valke. Seega meeldib juust neile tõepoolest. See meeldib hiirtele 
samamoodi, nagu inimestele meeldib šokolaad. Vaid pisikeses tükikeses on piisavalt valke, et hiir ei pea minema nii tihti uuesti toitu 
otsima. 



Hommikuring (vanus: 5+) 
Räägi lastele hiirtest. Oleks ideaalne, kui kogud kokku pisut infot ja pilte, mida lastele näidata. Kes on varem pärishiirt näinud? Kus sa 
teda nägid? Kus hiired elavad ja kes on nende vaenlased? Ehk on mõnel lapsel hiir lemmikloomaks? Räägi lastega nende kogemustest. 

Nipid lastevanematele 
Lastele pakuvad eriti lõbu igasugused otsimise mängud. Mängi lastega kirjeldusele vastavate asjade otsimise mängu. Võid 
kirjeldamiseks kasutada hiirtel kasutatud põhivärve. Kasuta ka hiirtel olevaid sümboleid ja lase lastel otsida esemeid, millel on täpid, 
südamed või tähed. 

 

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/

