
 
 

Arvutamismäng „Püüa number kinni!“ 
Art. nr 22800 

Kes saab numbriralli võitmiseks esimesena kokku piisavalt punkte? Selles mängus tuleb alati olla kiireim ja saada eesmärgiks olev 

number endale. Vaja läheb nii kiirust kui ka head pead, kuid ole ettevaatlik! Ära lase naabril endalt numbreid ära varastada! 

Komplekti kuuluvad: 40 puidust numbrit, 1 suur numbritega täring, 1 täppidega täring,  1 jokkeri 

täring, 4 mängunuppu, 4 mängulauda. 

Vanus: 5+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Klaus Fleischmann 

Mänguks valmistumine 

Kõigepealt valige, kumba versiooni tahate mängida. Võite mängida kas 1. versiooni, milles on jokkeri täring, puudub number 1 ja 

teistelt mängijatelt on võimalik numbreid ära napsata, või lihtsamat, 2. versiooni, milles kasutatakse tavalist täringut ja ka number 1 

ning milles ei saa teistelt mängijatelt numbreid varastada. 

VERSIOON 1: jokkeri täringuga 

Selles versioonis võtke kõigepealt mängust välja number 1. Siin läheb mänguks vaja jokkeri täringut, millel on number 1 asemel 

punane täht. Teise väikse täppidega täringu võite panna kõrvale. Seda ei ole siinses versioonis vaja. Nüüd pange kõik ülejäänud 

numbrid, jokkeriga täring ja suur numbritega täring laua keskele. Iga mängija saab endale mängulaua ja nupu, millega punktiseisu 

arvestada. 

Kuidas mängida? 

Alustab noorim mängija. Ta heidab kõigepealt suurt täringut, et määrata eesmärgiks olev number. Seejärel võib ta heita jokkeriga 

täringut. Kui ta saab täringul numbri, võib ta selle laualt endale võtta. Kui täring peatub esimesel heitel jokkeri sümbolil, jääb 

mängija paraku tühjade pihkudega ja mängukord liigub järgmise mängija kätte. 

Nüüd käivad mängijad kordamööda, heites jokkeri täringut ja võttes täringul heidetud numbri endale. Mängija, kes saab oma 

numbritest esimesena kokku eesmärgiks oleva numbri ja paneb need laua keskele, liigutab oma nuppu mängulaual edasi vastavalt 

saadud punktidele, alustades ühest. Suurel täringul on eesmärgiks oleva numbri kõrval täpid, mis tähistavad võidetud punkte. 

Mängija saab need punktid endale, kui ta paneb vajalikud numbrid laua keskele. Kui üks mängija on eesmärgiks oleva numbri lauale 

pannud, veeretab järgmine mängija suurt numbritega täringut, et määrata uus eesmärgiks olev number. Eesmärgiks olev number 

määratakse alati ainult suure täringuga pärast seda, kui keegi mängijatest on saanud oma käigu ajal lauale panna eelmise 

eesmärgiks oleva numbri. 

Mängija tohib oma numbrid eesmärgiks oleva numbri moodustamiseks lauale panna alati ainult oma käigu ajal. Kui mängija saab 

täringuga jokkeri sümboli, võib ta mõnelt teiselt mängijalt omal valikul ära võtta ühe numbri. Kui ta saab sellega kokku eesmärgiks 

oleva numbri, paneb ta vastavad numbrid laua keskele ja liigutab oma nuppu mängulaual edasi. 

Kui mängija ei saa pärast täringu heidet eesmärgiks olevat numbrit kokku, jätab ta numbrid endale ja proovib järgmisel käigul jokkeri 

täringut heites uuesti. Kui ta saab eesmärgiks oleva numbri kokku, kuid talle jääb kätte veel teisi numbreid, jätab ta need endale. 

Jokkeri täringuga kogutud numbrid jäetakse alles, kuni need saab lauale panna, ja need võib endale jätta ka järgmiseks vooruks. 

Lauale pandud numbrid lähevad tagasi laual olevasse hunnikusse. 

Mängu lõpp 

Mäng saab läbi, kui esimene mängija on kokku kogunud seitse võidupunkti. 

VERSIOON 2: tavalise täringuga 

Selles versioonis jätke mängu kõik numbrid ja kasutage jokkeri täringu asemel tavalist, täppidega täringut. Sellel täringul on kõik 

numbrid ühest kuueni ja punast tähte ei ole. Nüüd asetage kõik teised numbrid, väike täppidega täring ja suur numbritega täring 

laua keskele. Iga mängija saab endale mängulaua ja nupu, millega punktiseisu arvestada. 



 
 

Kuidas mängida? 

Alustab noorim mängija. Ta heidab kõigepealt suurt täringut, et määrata eesmärgiks olev number. Seejärel võib ta heita täppidega 

täringut. Pärast seda võib mängija laua keskelt endale võtta täringul saadud numbri. 

Nüüd käivad mängijad kordamööda, heites täppidega täringut ja võttes täringul heidetud numbri endale. Mängija, kes saab oma 

numbritest esimesena kokku eesmärgiks oleva numbri ja paneb need laua keskele, liigutab oma nuppu mängulaual edasi vastavalt 

saadud punktidele, alustades ühest. Suurel täringul on eesmärgiks oleva numbri kõrval täpid, mis tähistavad punkte. Mängija saab 

need punktid endale, kui ta paneb numbri laua keskele. Kui üks mängija on eesmärgiks oleva numbri lauale pannud, veeretab 

järgmine mängija suurt numbritega täringut, et määrata uus eesmärgiks olev number. Eesmärgiks olev number määratakse alati 

ainult suure täringu abil pärast seda, kui keegi mängijatest on saanud oma käigu ajal lauale panna eelmise eesmärgiks oleva numbri. 

Mängija tohib oma numbrid eesmärgiks oleva numbri moodustamiseks lauale panna alati ainult oma käigu ajal. Kui mängija ei saa 

pärast täringu heidet eesmärgiks olevat numbrit kokku, jätab ta numbrid endale ja proovib järgmisel käigul täppidega täringut heites 

uuesti. Kui ta saab eesmärgiks oleva numbri kokku, kuid talle jääb kätte veel teisi numbreid, jätab ta need endale. 

Mängu lõpp 

Ka selles versioonis saab mäng läbi, kui esimene mängija on kokku kogunud seitse võidupunkti. 

NIPID LASTEVANEMATELE 

Numbrid on laste jaoks alguses väga abstraktsed mõisted. Aita last, tutvustades neid talle lõbusal moel. Kus võib meie igapäevaelus 

numbreid näha ja mida need tähendavad? Kuidas võivad numbrid meid igapäevaelus aidata (nt telefoninumbrid, toiduainete 

kaaluinfo, kiirusepiirangud...)? 

NIPID ÕPETAJATELE 

Arvutamise mängud (vanus: 5+) 

Kasuta numbreid, et lahendada lastega lihtsaid matemaatikaülesandeid. Võid numbrite väärtuse näitlikustamiseks kasutada ka 

helmeid või muid materjale. Mitmeni oskavad lapsed juba lugeda? 

Numbrinurk (vanus: 5+) 

Mängige seda mängu suures ruumis. Kõik lapsed tulevad ruumi keskele kokku. Kui kostub käsklus, nt „igasse nurka viis last“, jaguneb 

rühm laiali ja lapsed jooksevad nurkadesse. Kui nurgas on rohkem lapsi, kui käskluses ette nähti, peavad osalejad endale leidma 

mõne teise nurga või jääma üle. 

Numbrite kunst (vanus: 5+) 

Lase lastel koos joonistada numbrite pilt. Iga laps võib lehele joonistada või kleepida oma lemmiknumbri. Lõpuks pannakse kõik 

lehed kokku, moodustades ühe suure numbrite pildi. Kas mõnda numbrit on kujutatud rohkem kui teisi? Lugege lastega üle, mitu 

korda on igat numbrit kasutatud. 

 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 

Palun hoidke müüja andmed alles. 
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