
 

 
Sobitamismäng „Linnud“ 

Art. 22820 

Lindude mängu võib mängida kahel väga erineval moel. Ükskõik, kas otsustate sobitada värve ja koguda linde või seada linnukaarte 
doominona lauale, mõlemad mänguversioonid on väga lõbusad ja arendavad laste oskust asju omavahel siduda.  

Mäng arendab: 

• kunstilisi oskusi: värvide äratundmine ja nimetamine; 

• matemaatilisi oskusi: värvide ja kaartide kokku sobitamine; 

• keelelisi oskusi: lindudest ja mängus asetleidvatest sündmustest rääkimine. 
 

Komplekti kuulub: 25 linnukaarti, 3 täringut. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-5 

Mängu kestvus: 10 min 

 

1. MÄNG: Lindude söötmine 

Mänguks valmistumine 
Linnud ei leia praegu ümbruskonnast söögipoolist ja vajavad inimeste abi. Meelita linnud 
toiduga enda juurde, et nad ei peaks nälga tundma. Sega 25 linnukaarti läbi ja laota need, 
nägu allpool, lauale. Pööra kolm suvalist kaarti ümber, nii et kõik mängijad neid näevad. Pane 
lähedusse ka täring. 

Kuidas mängida? 
Alustab esimene mängija, kes veeretab täringul pesakasti. Ta valib kolmest nähtaval olevast 
kaardist ühe välja ja püüab valitud lindu enda juurde meelitada, veeretades sobivaid värve. 
Mängijal on kokku kolm katset. Iga katsega saab sobivad täringud kõrvale panna, et siis 
ülejäänud täringuid edasi heita. Pesakasti pilt on jokker, mis tähistab mis tahes värvi. X on 
hädavares, mida ei ole võimalik kusagil kasutada. Kui mängija saab (maksimaalselt) kolme 
täringuheitega kõik värvid kaetud, saab ta kaardi endale. Vastasel juhul peab ta kaardi tagasi 
panema. Seejärel on järgmise mängija kord. Kui eelmine mängija sai linnu endale, pööratakse 
ümber järgmine kaart, et näha oleks jälle kolm kaarti. Mängu eesmärk on meelitada enda 
juurde kolm ühesugust lindu. 

Mängu lõpp 
Mäng saab läbi, kui üks mängija on enda juurde meelitanud kolm ühesugust lindu. See mängija võidab selle mänguvooru. Kui keegi ei saa 
kolme lindu kokku, võidab see, kellel on kõige rohkem linde. 

Variatsioon: Mängu mõte on sama nagu ülalpool kirjeldatud, seekord aga on eesmärk meelitada enda juurde erinevaid linde, igaühest 
üks. Võidab mängija, kes sellega esimesena hakkama saab. 
 

2. MÄNG: Linnudoomino 
Mänguks valmistumine 
Kas saad panna kõik linnud ühte pikka ketti? Püüa kõik oma linnud 
maha panna esimesena. 25 linnukaarti tuleb korralikult läbi segada ja 
nägu allpool lauale laotada. Üks keskel olev kaart pööratakse ümber 
ja lähedusse pannakse ka üks täring. Seejärel antakse igale mängijale 
alustuseks neli linnukaarti. 

Kuidas mängida? 
Alustab esimene mängija, kes veeretab täringul pesakasti. Ta veeretab 
täringut ja teeb üht järgmistest tegevustest: 

• Täringul on värv: värv sobib ühe laua keskel oleva kaardi vaba värviga ja käiku sooritava mängija käes on sama värviga linnukaart – 
väga hea, mängija saab oma linnukaardi lauale panna. 

• Täringul on värv: värv ei sobi laua keskel oleva kaardi vaba värviga või käiku sooritava mängija käes ei ole sama värviga linnukaarti – 
kahju küll, nüüd on järgmise mängija kord. 

• Täringul on hädavares: käiku sooritav mängija võtab endale lisakaardi. 

• Täringul on jokker: käiku sooritav mängija võib suvalise kaardi panna vaba ja sobiva värvi kõrvale. 

Mängu lõpp 
Mängu võidab see, kes asetab esimesena lauale kõik oma linnukaardid. 
  



 

NIPID ÕPETAJALE 

Õpime linde tundma (vanus: 5+): Räägi lastega kaartidel kujutatud lindudest (tuukan, papagoi, vaenukägu, kiivi, koolibri). Kas lapsed 
tunnevad neid linde? Kui jah, siis kus nad neid tundma õppisid? Räägi lastega eri liiki lindudest, eriti nendest, kes elavad teie 
kodukohas. 

Värvilised linnud (vanus: 3+): Kogu lasteaias kokku eri materjale (paber, vatipallid, suled, sädelevad kivid…). Lase lastel vabalt luua 
erinevaid linde, millega võib seejärel tuba kaunistada. 

Jalutuskäik (vanus: 4+): Mine lastega jalutuskäigule. Kõige parem on, kui saate minna metsa. Mis linde seal näha võib? Püüdke lindude 
hääli koos järele teha.Õpime tundma nahkhiiri (vanus: 5+)  

 
NIPID LAPSEVANEMATELE 
Mine lapsega välja ja avastage koos ümbruskonna linde. Mis liiki linnud teie lähikonnas elavad? Mida meeldib neile süüa, kus nad 
pesitsevad ja kas nad lendavad eri aastaaegadel kaugele ära? Püüdke neile küsimustele koos lapsega vastuseid leida. 
 
 

 
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 
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