
Lauamäng „Lõbus talu“ 
Art. 22710 

Patricku vanemate farmis on alati palju tegemist ning Patricku isa on juba pikemat aega endale traktorit soovinud. Patrick teab, et 
nende naaber on valmis oma traktori kahe lehma vastu vahetama, kuid tema vanemate farmis on kahjuks ainult kuked ja lambad.  
Patrickul tuleb idee vahetada kuked ja lambad lehmade vastu, et üllatada isa traktoriga. 
Mängualusel hakkavad mängijad endale loomi koguma ning ümber  vahetama. Mängija, kes kogub esimesena kaks lehma, saab 
endale traktori ja võidab mängu.   
 

 Loendamine, vahetamine ning hulga ja väärtuse suhte mõistmine.  

 Erinevate taluloomade ja -tööde õppimine. 

 Motoorika arendamine loomade seadmise ja ümberseadmise kaudu. 

 Kõne arendamine loomade vahetamisprotsessi selgitamise kaudu.  

 Vaba mäng, rollimäng. 

 

Komplekti kuulub: 1 lamineeritud mängualus, 4 mängufiguuri, 20 kukke, 15 lammast 5 lehma, 1 
traktor, 3 märki, 3 märgihoidjat, 1 täring . 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 15-20 min 

 
Mängu ettevalmistus 

Aseta mängualus laua keskele ja pane täring valmis. Jaota loomad oma kohtadele ning lisa nende kõrvale vahetamisreegleid 
illustreerivad märgid. Mängufiguurid tõsta põhupallidele stardipositsioonile. Pane mängulauale ka traktor.  

 
Mängu käik 
Esimene mängija veeretab täringut ja liigub vastavalt selle tulemusele mängufiguuriga noolega näidatud suunas. Nüüd on järgmised 
võimalused:  

Kui mängija satub loomadega mänguväljale, võtab ta karjamaalt endale vastava arvu loomi. Järg liigub edasi järgmisele 
mängijale.  

   
 
Kui mängija satub põhupallile või veeretab täringuga laudamärgi ja liigub kohe järgmisele põhupallile, saab ta kogutud loomi 
vastavalt reeglitele vahetada. Juhul kui mängijal ei ole vahetamiseks  piisavalt loomi, jääb ta vahele ning mängujärg liigub edasi.   

Loomade vahetamisreeglid:  

• Kolme kuke eest saab mängija ühe lamba  

• Kolme lamba eest saab mängija ühe lehma  

• Kahe lehma eest saab mängija traktori.  

Oma mängukorra ajal võib mängija vahetada korraga kõiki loomi. 

 

 



 
 
                Or 
 
                           
või 
 

 
 
Mängija on kogunud 5 kukke ja 4 
lammast. Oma mängukorra ajal võib ta 
vahetada 3 kukke ühe lamba vastu ja 3 
lammast ühe lehma vastu. 

 
 
Pärast vahetamist jääb mängijale 
kaks kukke, kaks lammast ja üks 
lehm.  

 
Mängureeglid lubavad korraga samal mänguväljal viibida mitmel mängufiguuril. Juhul kui mängulaual ei ole vahetamiseks sobivaid 
loomi, liigub mänguring edasi ja mängijal tuleb oodata järgmist vahetamisvõimalust.  
 
Mängu lõpp 
Esimesena endale traktori vahetanud mängija on mängu võitja. 
 

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