
Mäekivide komplekt 
Art. 2121 

 
Mäekividega mängimine treenib lapse taju, tunnetust ja motoorseid oskusi. Eri kõrgusega mäekivid panevad proovile laste kontrolli 
nende motoorsete funktsioonide üle ja on vanemate laste jaoks motiveerivad. Mäekivid parandavad lapse oskust hoida tasakaalu paigal 
püsides (staatiline tasakaal) ja liikudes (dünaamiline tasakaal), aga ka tema kontrolli motoorsete funktsioonide üle. Mäekivid sobivad 
ideaalselt nii üksi kui ka mitmekesi mängimiseks.  
 
HÜPPAMISE MÄNG 
Mäekive (eriti punast, rohelist ja sinist kivi) saab kasutada ettevalmistavaks treeninguks asjadelt maha hüppamise õppimisel. Need 
sobivad selleks eriti hästi, sest need püsivad põrandal kindlalt oma kohal. Lisaks pakuvad eri kõrgusega mäekivid võimalust harjutada 
hüppamist eri kõrgustelt.  
Eesmärk Mäekivid sobivad hästi stimuleerima lapse hüppamisoskuse arengut selle algfaasis. Hüppama õppimine on lapse motoorsete 
oskuste arengus üks teetähistest. Selle oskuse areng algab tihti asjade otsast maha hüppamisega. Hilisemas staadiumis õpib laps põrandal 
hüppama ühel kohal, enne kui saab lõpuks selgeks üles- ja edasihüppamise.  
 
MÄEST ÜLES JA ALLA KÕNDIMINE (Ühele või enamale lapsele alates 3. eluaastast, kasutades kõiki 5 mäekivi)  
Aseta mäekivid ritta, alustades madalamaist ja jõudes kasvavas järjekorras kõrgeimani. Nüüd peavad lapsed tasakaalu hoides kõndima 
madalaimast mäekivist kõrgeimani.  

• Seisa punasel mäekivil ja loe tasakaalu hoides kolmeni. 
• Hüppa, jalad koos, mäekivilt alla.  
• Hüppa mäekivilt võimalikult kaugele eemale.  
• Pööra ringi ja jaluta tasakaalu hoides tagasi mäest alla.  
• Aseta mäekivid ritta nii, et kõrgus varieerub  
• Kõnni tasakaalu hoides mööda mäge edasi-tagasi .  

Eesmärk Laps arendab kontrolli motoorsete funktsioonide üle, harjutab raskuse ülekandmist ja tugevdab jalalihaseid. Seda mängu saab 
kasutada ettevalmistusena trepil üles-alla kõndimiseks ja ronimiseks.  
 
MUUSIKAGA MÄEKIVID (Rühmamäng vähemalt 3-aastastele lastele)  

1. Mäekivid on põrandale laiali pillutatud.  Lapsed jooksevad muusika mängimise ajal ühe mäekivi juurest teise juurde. Kui muusika 
jääb seisma, peab iga laps endale paigal seismiseks mäekivi leidma.  
Eesmärk: Dünaamilise ja staatilise tasakaalu vaheldumine stimuleerib kontrolli keha üle. See mäng on eriti hea staatilise 
tasakaalu treenimiseks.  
Lase lastel enne välja valida, millisele mäekivile nad seisma jäävad. See nõuab rohkem mälu ja ka tähelepanu.  

2. Kui muusika jääb seisma, võtavad lapsed mäekivil sisse kindla asendi – nt kükitavad, seisavad ühel jalal, lamavad kõhuli, käed-
jalad välja sirutatud, istuvad tagumiku peal, käed-jalad üles tõstetud või seisavad mäekivil, katsudes seda mõlema käe ja jalaga.  
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. Valige välja mägironija, kes peab muusika seisma jäädes olema kõrgeima mäekivi otsas. See laps võtab sisse mõne asendi või 
liigutab keha mõnel erilisel moel ja teised lapsed peavad teda järele tegema. Lapsed võivad mägironija rolli kanda kordamööda.  
Eesmärk: Mäng edendab kommunikatsiooni ja lastevahelist suhtlemist. Lisaks harjutavad nad tähelepanu keskpunktis olemist, 
oma rolli meeldejätmist, asjade väljamõtlemist ja teiste järeletegemist.  

 
Muud võimalused mäekivide kasutamiseks  

• Mäekivid sobivad lastele hästi pinkideks.  
• Mäekive võib kasutada koonustena, mis märgivad väravaid, teatejooksude stardijooni, kullimängu peatuspaiku jne.  

 
RAJA VALIMINE (Rühmamäng vähemalt 5-6-aastastele lastele; mänguks mitme mäekivide komplektiga või mäekivide ja jõekividega)  
Asetage mäekivid nii, et stardist finišisse jõudmiseks on võimalik liikuda mööda eri radu. Laps peab „mägede ületamiseks“ välja vaatama 
võimaliku raja. foto). Selle mängu mängimiseks on kolm võimalust:  

1. Täiskasvanu näitab raja ette, kõndides ise üle mägede. 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 minuga sama rada 
mööda?”  

2. Lapselt küsitakse: „Kas leiad ise sobiva raja ja näitad mulle, kuidas stardist finišini „mägesid ületada“?” Last julgustatakse rada 
meelde jätma ja „mägedest üle kõndima“. Hinnake lõpuks tehtut, küsides: „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 mägede“ ja kolmas hindab, kas ülesanne sai tehtud nii, nagu oli esialgu plaanitud. Lapsed võivad seejärel 
kordamööda eri rolle kanda.  

Eesmärk Need mängud stimuleerivad kognitiivseid oskusi: tähelepanu, mälu ja motoorsete funktsioonide plaanimist.  



Probleemide lahendamine sisaldab järgmisi elemente: motoorsed funktsioonid, mõtte leidmine, plaanimine, idee elluviimine ja 
teostuse hindamine. Selline lähenemine keskendub pigem tajule ja kognitiivsetele oskustele, mille sisuks on motoorsed oskused, mitte 
niivõrd motoorsete oskuste lihvimisele endale.  
 
MOTOORSETE OSKUSTE RADA  
Kasutades kas üht või mitut mäekivide komplekti või mäekive koos jõekividega, võivad lapsed luua nn motoorsete oskuste raja (8. 
foto).  
Eesmärk: Eri kõrgusega mäekivid ja jõekivid panevad põhjalikumalt proovile laste kontrolli tasakaalu ja nende motoorsete funktsioonide 
üle. See on motiveeriv ja põnev nii lasteaia- kui ka koolilaste jaoks.  
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