
Kompimiskettad 
Art. 2117 

 
Värvilised kompimiskettad on kujundatud moel, mis tekitab lastes uudishimu. Kompimisketastega mängimine stimuleerib laste 
kompimismeelt, lastes neil katsuda, ära tunda ja eristada erinevaid pinnastruktuure. Suurte ja väikeste ketaste kokku sobitamine aitab 
luua tervikut vastavalt jalgadelt ja kätelt tulevate aistingutele. Seda võib veelgi rõhutada, julgustades lapsi kirjeldama mängus olevate 
ketaste mustreid ja värve.  
 
Komplekti kuulub:  

• 5 suurt eri värvi ja pinnastruktuuriga ketast (diameeter: 27 cm);  

• 5 väikest eri värvi ja pinnastruktuuriga ketast (diameeter: 11 cm);  

• 1 silmakate;  

• 1 kott;  

• 1 juhend. 
 
 Kasutamine  

• Lapsed võivad mängu käigus ketaste mustreid ja värve näha, katsuda ja kirjeldada.  

• Hea harjutus on paluda neil kirjeldada, millisena pind katsudes tundub: nt „sile“, „kõva“, „väike ja nuppudega“, „okkaline“ või 
„terav“. 

• Mängu mõte on panna suured kettad maha ja asetada siis väiksemad kettad ükshaaval vastavate suurte ketaste juurde. Pisemad 
lapsed võivad neid kokku sobitada, katsudes tekstuuri ja vaadates värve. Suuremate laste jaoks saab selgeks, et üksnes tekstuuri 
katsumisest piisab; suuri kettaid tuleks katsuda jalgadega, väikseid aga kas nii, et ketas pannakse lapse selja vastu või lastakse 
lapsel neid nägemata (kettad on kotti peidetud või lapse silmad kinni seotud) kätega katsuda.  

• Suurematele lastele võib enne näidata, kuhu suured kettad asetatakse, ja seejärel on kordamööda igaühe kord kinni seotud 
silmadega mängida. Nende jaoks on eesmärk leida kinnisilmi üles üks väiksem ketas ja leida siis kompimismeelt ja mälu 
kasutades üles sellele vastav suur ketas. Kaks last saavad koos mängida: kinniseotud silmadega lapse ülesanne on kettaid kokku 
sobitada, teine aga ulatab mängukaaslasele järgmise väikse ketta, kui eelmise vaste on üles leitud ja tuvastatud. Mängu võib 
teha keerulisemaks, liigutades kettaid põrandal ringi, kui lapsel on juba silmad kinni seotud. Siis saab õigete ketaste 
ülesleidmiseks kasutada ainult kompimismeelt.  

• Ketaste äratundmine sõnade ja kompimise abil: laps või täiskasvanu kirjeldab väikese kotti peidetud ketta tekstuuri. Teised 
peavad siis üles leidma vastava suure ketta. Seda mängu võib mängida võistlusena, kus võidab see, kes arvab ära kõige rohkem 
kettaid. Kettaid võib kasutada ka tasakaalu harjutamiseks, pannes need motoorsete oskuste arendamiseks mõeldud tundides 
maha stabiilsete kividena, mille peale astuda. Kui laps puutub rada läbides ketta ümber maad, on ta mängust väljas.  

 
Hoiatus! Kontrollige ja hooldage ketaste peamisi osi regulaarselt. Vastasel juhul võib mänguasi end ümber pöörata või laps võib neil 
kukkuda. 

 
 

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