
 

 

Õppemäng „Meie 5 meelt“ 
Art. nr. 30177 

  
Sisaldab:  48 puidust kaarti (64x64x6,5mm), neist 6 meeleelundikaarti (silm, kõrv, nina, jne.) ja 42 

pildikaarti 
   2 meeleelunditega täringut 

puidust karp 
Vanus:    4+ 
Mängijate arv:  1-6  
 
Mängu eesmärk 
Mäng aitab mõista ja ergutab kasutama erinevaid meeli ümbritseva keskkonna tajumiseks. Meeleelunditega kaardid ja 
täringud märgistavad erinevaid meeli ja/või nende kombinatsioone ning pildikaardid omakorda erinevaid objekte või 
tegevusi. Mängu eesmärgiks on erinevad pildikaardid õigete meelekaartidega kokku viia. Pildikaardid ei ole alati 
seotud vaid ühe meelega (näiteks heitgaaside pilt ei ole seotud vaid ninaga, seda võib seostada ka silma ja kõrvaga) 
Mäng arendab lapse kõne, loogilist mõtlemist ja erinevate meelte tajumist.  
    
Meeled ja nendega seotud pildikaardid:  
Silm:  vikerkaar, pilt, kuu, pilved, valgusfoor, välk, täht 
Kõrv:  raadio, äratuskell, muusikainstrument, telefon, vihmapiisk, loomahääl, kell 
Nina:   niidetud muru, grill, lilled, supp, heitgaasid, sõnnikuhunnik, kook 
Suu:  õun, rohi, jäätis, juust, sidrun, pähklid, karastusjook 
Käsi(puudutus): rasvakriit, liiv, kaktus, soe vesi, lumememm, tuul, käepigistus 
Silm/kõrv: mesilased, rong, koer, puude saagimine, laulmine, sosistamine, televiisor 
 
Kaartide seostamise mäng 
Kõigepealt tuleb arutada, milliste meeltega erinevad pildikaardid tunnetatavad on: tähti saab vaid näha, pähkleid saab 
maitsta ja kuulda kui keegi neid närib, jne. 
Olenevalt mängijate arvust saab iga mängija ühe või mitu meelekaarti. Pildikaardid laotakse lauale ning iga mängija 
valib nende hulgast kordamööda kaardi, mis seostub tema käes oleva/te meelekaardiga/tidega ning põhjendab oma 
valikut. Nii õpivad lapsed meelekaartide ja pildikaartide omavahelist seost tundma. 
 
LOTO 
Mängu mängitakse sarnaselt eelmise mänguga, kuid pildikaardid segatakse ning asetatakse lauale tagurpidi. Esimene 
mängija, kes leiab 7 õiget pildikaarti ning põhjendab nende seost oma meelekaardiga on võitja. 
 
MEMO 
Mängitakse sarnaselt eelmise mänguga, kuid ilma meelekaartideta. Pildikaardid segatakse ning asetatakse tagurpidi 
lauale. Mängitakse „Memory“ mängureeglitega. Mängu eesmärgiks on leida pildipaarid, mida saab tunnetada sama 
meelega.  
 
TÄRINGU VEERETAMINE:  
Kasutatakse ühte või kahte täringut. Enne kaartide ümberpööramist veeretab mängija täringut/täringuid. Seejärel 
tuleb tal ümber pöörata pildipaar, mida saab täringuga/täringutega veeretatud meelte abil tunnetada.  
 
TÄRINGU VEERETAMINE JA NÄIDETE TOOMINE: 
Mängu võib mängida nii toas kui õues. Mängijad viskavad kordamööda täringut/täringuid ning toovad ümbritsevas 
keskkonnas näiteid, mida nad veeretatud meele/meelte abil tunnetada saavad. Näide: Ma näen lilli, ma nuusutan lilli, 
ma katsun lilli.  
 
 
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/

