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Soovitatavad jõekivide mängud 
Jõekivid on inspireeritud jõgedes leiduvatest kividest, mida on vorminud pidev vee vool. Kivide kolm külge on eri nurkade all, pakkudes 
võimalusi panna motoorsed oskused proovile mitmel moel. Jõekividega mängimine parandab lapse oskust hoida tasakaalu paigal püsides 
(staatiline tasakaal) ja liikudes (dünaamiline tasakaal), aga ka tema kontrolli motoorsete funktsioonide üle. Jõekividega mängimine 
treenib taju, tunnetust ja motoorseid funktsioone. Jõekivid sobivad ideaalselt nii üksi kui ka mitmekesi mängimiseks, võimaldades ka 
võistlusi. 

Mängud 1 jõekivide komplektiga (kolm suurt ja kolm väikest kivi) 
 
„KIVINE JÕGI” (ühele või enamale vähemalt 3-aastasele lapsele) (1. foto) 
1. Asetage kivid nii, et need sobivad lapse sammupikkusega: 
* Liikuge edasi, jäädes igal kivil seisma. Laps peab kivile kahel jalal seisma jääma, enne kui ta tohib järgmisele kivile edasi liikuda. 
* Liikuge edasi, hoides jõekividel tasakaalu nii, et igale kivile võib panna vaid ühe jala. 
2. Asetage kivid ühte ritta, suurendades tasakaalu hoidmise raskusastet. (2. foto) 
* Mängige nii, nagu ka eelmises mängus, kuid viimasele kahele suurele kivile tuleb hüpata. 

Eesmärk: laps arendab kontrolli motoorsete funktsioonide ja tasakaalu üle. Laps harjutab raskuse ülekandmist, mis on ühel jalal seismise 
eeltingimus. Peale selle sobib mäng väga hästi lastele, kes peavad harjutama vabamalt kõndimist, aga ka eelharjutusena jooksma ja 
hüppama õppimisel. 

MUUSIKAKIVID (rühmamäng vähemalt 3-aastastele lastele) 
1. Mänguversioon 1. Kivid on toas laiali pillutatud. Lapsed jooksevad muusika mängimise ajal ühe kivi juurest teise juurde. Kui muusika 

jääb seisma, peab iga laps endale paigal seismiseks kivi leidma. Eesmärk: dünaamilise ja staatilise tasakaalu vaheldumine stimuleerib 
kontrolli keha üle. See mäng eriti hea staatilise tasakaalu treenimiseks. 
Laske lastel enne välja valida, mis kivile nad seisma jäävad. See nõuab rohkem mälu ja ka tähelepanu. 

2. Mänguversioon 2. Kui muusika jääb seisma, võtavad lapsed kivil sisse kindla asendi – nt kükitavad, seisavad ühel jalal, lamavad kõhuli, 
käed-jalad välja sirutatud, istuvad tagumiku peal, käed-jalad üles tõstetud, või seisavad kivil, katsudes seda mõlema käe ja jalaga. (3. 
ja 4. foto) Eesmärk: erinevad peatumisasendid nõuavad lastelt paremat kontrolli nende motoorsete funktsioonide üle. Kõhul 
lamamine tugevdab keha tagakülje lihaseid, eriti seljalihaseid. Tagumikul istumise peatumisasend tugevdab keha esikülje lihaseid , 
eriti kõhulihaseid. 

3. Mänguversioon 3. Kivid asetatakse maha ringina. Kaks või kolm last liiguvad muusika saatel kivilt kivile. Kui muusika jääb seisma, 
peavad lapsed suurele kivile paigale seisma. Eesmärk: see mäng on eriti kasulik dünaamilise tasakaalu treenimiseks. 

TEATEJOOKS (rühmamäng vähemalt 5–6-aastastele lastele). 
Lapsed moodustavad kaks või kolm meeskonda. Stardijoonelt alustavad korraga mängu igast rühmast üks laps. Igal lapsel on üks suur ja 
üks väike kivi; nad liiguvad edasi, seistes ühel kivil ja liigutades samal ajal teist kivi edasi. (5. foto) Seejärel astub laps edasi kivile, mille ta 
on enda ette pannud. Varem on kokku lepitud, kas kive võib edasi liigutada käte või jalgadega. Iga laps peab jõudma kokkulepitud kohta 
ja siis samamoodi tagasi stardijoonele liikuma. Stardijoonele jõudes alustab jooksu järgmine meeskonna liige. Mängu võidab meeskond, 
mille kõik liikmed jõuavad esimesena tagasi stardijoonele. Eesmärk: laps harjutab kontrolli motoorsete funktsioonide üle, reguleerides 
keha tasakaalu vastavalt enda raskusele ja liikumiskiirusele. Eriti head tasakaalu ja raskuse ülekandmist vajab see, kui liigutada kive 
jalgadega. Peale motoorsete funktsioonide plaanimist on mängus vaja hästi hinnata ka kaugust ja suunda. 

Mängud enam kui ühe jõekivide komplektiga 

TEATEJOOKS REAS (rühmamäng vähemalt 5–6-aastastele lastele) 
Kaks ühesuurust meeskonda võistlevad kumbki ühe jõekivide komplektiga (6 kivi). Mõlemad kivikomplektid seatakse põrandale ritta. 
Kaks meeskonda asetavad oma kivid maha kas ühtmoodi või siis valib kumbki meeskond endale oma lahenduse. Meeskonnad 
võistlevad nii, et iga laps jookseb oma kivirea lõpuni ja tagasi. Lapsed peavad puutuma iga kivi ja enne ümberpööramist tuleb viimasel 
kivil jääda seisma mõlema jala peale. Mängu võidab meeskond, mille kõik lapsed jõuavad esimesena üle finišijoone. Eesmärk: lapsed 
harjutavad tasakaalu ja kontrolli motoorsete funktsioonide üle. Võistlusmoment nõuab rohkem tähelepanu, paremat liikumist ja 
kiirust. 

PAARIS VÕIDUJOOKS (rühmamäng vähemalt 5–6-aastastele lastele) 
Lapsed võistlevad koos paaridena. Igal paaril on kaks suurt ja üks väike või kaks väikest ja üks suur kivi. Iga paari lapsed hoiavad 
teineteisel kätest ja liigutavad kordamööda vaba kivi finišijoone poole. (6. foto). Eesmärk: lapsed harjutavad koostööd, koordinatsiooni, 
tasakaalu ja kontrolli motoorsete funktsioonide üle. 

RAJA VALIMINE (rühmamäng vähemalt 5–6-aastastele lastele) 
Asetage kivid nii, et stardist finišisse jõudmiseks on võimalik liikuda mööda eri radu. Laps peab „jõe ületamiseks“ välja vaatama 
võimaliku raja. (7. foto) 
Selle mängu mängimiseks on järgmised võimalused: 
1. Täiskasvanu näitab raja ette, kõndides ise üle jõe. Laps peab seejärel täiskasvanu raja meelde jätma ja selle järele tegema. Last 

julgustatakse abi küsima, kui rada ei jäänud meelde. Täiskasvanu hindab tehtut, küsides: „Kas käisid mööda kokkulepitud rada?” 



2. Lapselt küsitakse: „Kas leiad ise sobiva raja ja näitad mulle, kuidas stardist finšini „jõge ületada“?” Last julgustatakse rada meelde 
jätma ja seda mööda kõndima. Hindamine mängu lõpus: „Kas käisid mööda seda rada, mida esialgu plaanisid?” 

3. Kui mängus osaleb mitu last, saab neile anda eri rolle, nt võib üks laps raja välja mõelda ja seda siis teistele selgitada, teine laps 
liigub mööda seda „üle jõe“ ja kolmas hindab, kas ülesanne sai tehtud nii, nagu oli esialgu plaanitud. Lapsed võivad seejärel rolle 
vahetada. 

Eesmärk: need mängud stimuleerivad kognitiivseid oskusi: tähelepanu, mälu ja motoorsete funktsioonide plaanimist. Probleemide 
lahendamine sisaldab järgmisi elemente: motoorsete funktsioonide peale mõtlemine, plaanimine, ülesande täitmine ja hindamine. 
Selline mängu käik keskendub pigem tajule ja kognitiivsetele oskustele, mille sisuks on motoorsed oskused, mitte niivõrd motoorsete 
oskuste lihvimisele endale. 
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