
Geomeetriamäng „TANGEO“ 
Art. 24040 

 
Mängu lühitutvustus  
TANGEO on mäng, mille abil õpivad lapsed tundma geomeetrilisi kujundeid ja nende omavahelisi suhteid. Samal ajal arenevad nende 
peenmotoorsed oskused ja keskendumisvõime. 
Tegemist on Hiina Tangrami edasiarendusega, milles saab vaid mõne liigutusega luua loendamatu arvu uusi kujundeid ja pilte. Lahenda 
ülesanded näidiskaartidel ning kasuta neid inspiratsiooniks! 
 
Mäng arendab: 

• matemaatilisi oskusi: ruumiline mõtlemine ja visualiseerimisoskus, oskus kujundeid sobitada, loendada ja hinnata geomeetrilisi 

proportsioone; 

• kunstilisi oskusi: eri värvide ja kujundite äratundmine, tükkide vaba ja loov kokkupanemine moodustamaks pilte; 

• kehalisi oskusi: peenmotoorika oskused, käte ja silmade vaheline koordinatsioon. 

Komplekti kuulub: 1 mitmel moel kasutatav karp (magnetilise mängupinnaga lahtilükatav kaas ja 

samuti magnetilise mängupinnaga karbi alumine pool), 70 magnetilist puuklotsi, 

22 näidiskaarti, kahe raskusastmega (esikülg - 1. raskusaste ja tagakülg - 2. 

raskusaste) 

Vanus: 3+ 

Mängijate arv: 1+ 

Mängu kestvus: 15 min 

 
Kuidas mängida? 
Näidiskaardid on jagatud kahte raskusastmesse: esiküljel on värviline motiiv koos iga klotsi kontuuridega. Näidiskaarti kasutades tuleb 
üles leida sellele vastava kuju ja värviga puuklotsid ja panna need õigetele kohtadele. Puuklotsid jäävad tänu nende magnetilisele 
tagaküljele mängupinna külge kinni ega libise paigast. Järk-järgult saab valitud motiiv valmis. 
Kui pöörad kaardi ümber, näed raskemini järeletehtavaid näidiseid, kus on näha vaid terve motiivi väliskontuurid. Siin peavad lapsed 
ise nuputama, mis geomeetrilisi kujundeid on õige kasutada ja kuidas neid kombineerida, et teha valmis aukudeta motiiv. Lahenduse 
leidmiseks on mitu võimalust. 
Kolmanda variandina võivad lapsed pilte luua ise, ilma näidiskaartideta. Nii paljudest erivärvilistest kujunditest saab luua imelisi pilte. 
Lapsed võivad siin ilma piirideta tööle panna kogu oma kujutlusvõime. 
 
Nipid lasteaiaõpetajatele 
Kujundid ja värvid (vanus: 3+) 
Istu lastega ringis maha ja aseta kujundid ringi keskele. Lase lastel puuklotse värvi järgi sorteerida ja värve nimetada. Mis värve lapsed 
juba tunnevad? Kas kõiki kujundeid on igat värvi? 
Kolmnurkade kombineerimine (vanus: 5+) 
Võta koos lastega karbist välja kõik kolmnurgad. Küsi lastelt, kas väiksematest kolmnurkadest saab kokku panna suuremaid kolmnurki. 
Anna lastele võimalus oma mõtteid järele proovida. 
Kujundid igapäevaelus (vanus: 4+) 
Räägi lastega, kus on lasteaiatoas näha puuklotsidega samu kujundeid. Kus veel on võimalik näha kolmnurki, ristkülikuid ja ringe? 
Milliseid võrreldavaid näiteid tuleb lastele pähe, kui nad mõtlevad looduses, tänaval või kodus olemisele? 
 
Nipid lastevanematele 
TANGRAM on mäng, mida mängides on vaja hoolega keskenduda ja kasutada kujutlusvõimet. Innusta last Sinuga koos motiive kokku 
panema ja otsige eri tükke läbi proovides, mis klotsidest pilt kokku käib. Treeni oma lapse püsivust ja avasta mängu maagiline 
tõmbejõud ka iseenda jaoks. 

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