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Arvutamislepatriinu Dotsy abil õpivad ja harjutavad lapsed jagama arve 1-10 kaheks liidetavaks. Igal Dotsy tiival on kuni 5 täppi, 
mille abil saavad lapsed luua erinevaid kombinatsioone arvudest 1-10. Mäng on hea sissejuhatus liitmise õppimiseks 10 piires. 
 
Sobib vanusele:  4+ aastat. 
 
Komplekti kuulub:  

• 2 lehekujulist mängualust, millesse on süvistatud augud numbrikaartide ja tiibade jaoks.  

• 62 puidust tiivaklotsi 

• 2 vastusekaarti 

• 48 ümarat ülesandekaarti 
o 2 komplekti ümaraid numbrikaarte 1-10 
o 28 ümarat arvutamisülesannet 10 piires 

• 1 puidust mängukarp (26,2 x 18,6 x 4,1cm) 
 

MÄNGUVERSIOONID 

1. Vaba eksperimenteerimine 
Andke mängu detailid lapsele/lastele tutvumiseks. Laps/lapsed mõistavad õige pea mängu eesmärki. Seejärel selgitab õpetaja, 
kuidas mängu abil ülesandeid lahendada.  
 

2. Sissejuhatav mäng (mängualustega 1-2 lapsele): 
Mängu jaoks on vajalik: 1 mängualus, numbrikaardid 1-5, tiivaklotsid ja vastusekaart 1-5.  
Numbrikaardid asetatakse lehekujulise mängualuse aukudesse ning selle ümber täppidega tiivaklotsid. Õpetaja osutab ühele 
numbrile (näiteks 5-le) ja ütleb: „Sellest saab 5 täpiga lepatriinu. Millised tiivad ma saan sellele lepatriinule panna?“ Lapsed vaatavad 
lepatriinu tiibasid ja avastavad õige pea, et 5 täpiga lepatriinule sobivad erinevad tiivapaarid. Õigete vastuste kontrollimiseks võib 
kasutada vastusekaarti. Sarnaselt lahendatakse ka ülejäänud ülesanded. Antud mänguversiooni on võimalik kasutada kõigi arvude 
puhul (1-10). 
Tähelepanu! Vastusekaart 6-10 näitab kõigi mängukomplekti kuuluvate tiivakombinatsioonide võimalusi. Suurim täppide hulk tiival 
on 5, mistõttu ei ole näidatud võimalused, mis tekivad kasutades numbreid 6-10. 
 

3. Numbrikaardid ja tiivad (sobib lastegruppidele) 
Suurema grupi laste puhul võib lehekujulised mängualused mängust välja jätta ning paluda lastel luua erinevaid tiivapaare ning 
asetada selle kõrvale vastav number ning järjestada need järjekorras 1-10. Tegemist on lõbusa viisiga mõistmaks, kuidas jagada 
arvud kaheks liidetavaks. 
 

4. Arvutusülesanded (sobib lastegruppidele) 
Enne mängu algust selgitab õpetaja, kuidas lahendada arvutamisülesandeid - ülesandekaartide ühel küljel on  number ja teisel 
lepatriinu täppidega tiib. Esimesena tuleb asetada ülesandekaardile näidatud täppide arvuga tiivaklots nii, et laps näeks ja mõistaks, 
millist teist tiivaklotsi on vaja, et kokku saaks etteantud arv. Kui ülesanne on lastele selge, jagatakse ülesandekaardid lehekujulistele 
mängualusele ning lapsed saavad töötada nendega iseseisvalt. Suurema lastegrupi puhul võib lehekujulised mängualuseid mängust 
välja jätta ning paluda lastel vastused ehitada ülesandekaardile ning hiljem järjestada need järjekorras 1-10. 
 

5. Grupimäng (2-4 last) 
Laua keskele asetatakse lehekujulised mängualused  ja tiivad (tagurpidi). Numbrid 1-10 asetatakse mängualuse süvistesse  ning 
tiivad jagatakse laste vahel laiali, misjärel keeratakse need uuesti ümber nii, et täpid on näha. Kordamööda hakkavad lapsed 
asetama lepatriinudele tiibasid. Juhul kui lapsel ei õnnestu oma tiivaklotside hulgast ühtegi tiiba mängualusele panna, jääb ta vahele 
ning mängukord liigub edasi järgmisele mängijale. Mäng lõpeb kui kõik lepatriinud on saanud endale tiivapaarid. Võidab mängija, 
kellel on järgi kõige vähem tiivaklotse!  
 

HOIATUS! Mäng ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht. 
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