
 

 
Sobitamismäng „Leia õige saba“ 

Art. 22840 

 
Midagi on sassi läinud! Kameeleoni saba ei kuulu ju papagoile – või kuulub? Jälgi hoolega mängu ja ühenda loomad õigete sabadega. 
Teises mänguversioonis tuleb sul mõista numbreid ja loendamist kümneni - kes suudab kõik kaardid õigesti kokku sobitada?  

Komplekti kuulub: 10 nöörita mängukaarti, 10 nööriga mängukaarti, 1 täring ja 1 mängufiguur. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Danna Banki 

Mängu ettevalmistus:  
Keera kõik mängukaardid rohelise triibuga küljele. Aseta nööridega kaardid väikesesse ringi nii, 
et nöörid jääksid ringi keskele erinevat moodi üksteise peale. Nüüd moodusta nende ümber ring 
nöörideta kaartidest. Aseta mängulauale täring ja sea mängunupp ühele välisringi loomale.  
 
Kuidas mängida   
Esimene mängija veeretab täringut ning liigutab mängufiguuri täringul veeretatud täppide arvu 
võrra välisringi loomakaartidel edasi, maandudes uuel loomakaardil. Järgmiseks püüab mängija 
vaid silmadega vaadates leida õige sabaga nööriotsa ning tõmbab sellest. Kui valik osutub valeks, 
jäävad kaardid lauale ning mängujärg liigub järgmisele mängija kätte. Kui valik on õige, saab 
mängija välisringi loomakaardi ja nööriga sabakaardi endale ning mängujärg liigub järgmise mängija kätte (valikut saab kontrollida ka 
sabakaarti ümber keerates, kus on vastava looma pilt). Ära võetud loomakaartide kohale jäänud tühjast kohast hüpatakse edaspidi üle 
ning õigete loomasabade leidmine muutub lihtsamaks. 
 
 

    
 
 
Mängu lõpp 
Mäng lõpeb kui kõigi loomade sabad on leitud ning loetakse kokku punktid. Võidab mängija, kes  
on kogunud kõige rohkem loomi. Viigi korral tehakse veel üks mänguring.  
 
Mänguversioon vanusele 3+.  Mängu mängitakse eelpool märgitud reeglite järgi, kuid olenevalt 
laste vanusest asetatakse ringi 4-6 looma ja saba.  
 
NUMBRITEGA mänguversioon  
Keera mängukaardid rohelise triibuta küljele ning sea mängulaud üles sarnaselt eelmise 
mänguversiooniga. Seekord tuleb mängijatel kokku viia numbritele vastav arv loomi. Kes 
suudab korjata kõige rohkem kaarte?  
 
 Nõuanded: 

• Õpime loomi tundma! (vanusele 4+). Mis loomi sa kaartidel näed? Kaartidel on lõvi, tiiger, kobras, pesukaru, hobune, jänes, 
vaal, papagoi, kameeleon ja rebane. Kus need loomad tavaliselt elavad? Millal nad on aktiivsed? Mida nad söövad? Kuidas nad 
oma päeva veedavad? Kas nad elavad üksi või on nad karjaloomad? Valige loomade hulgast „lemmikloom“ ja joonistage 
temast poster. 

• Fantaasialoomade joonistamine (vanusele 3+). Oled sa kunagi mõelnud, milline näeb välja kobras hobuse sabaga? Iga laps 
valib looma ja „vale“ saba ning joonistab fantaasialooma. Seejärel saavad lapsed pilte näidata ja oma loomast rääkida. 

• Fantaasiajutud (vanusele 5+). Istuge lastega ringi ning paluge igal lapsel joonistada loom ja saba. Seejärel jutustab iga laps loo, 
kuidas tema looma oma naljaka saba sai. 

  



 
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/

