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Õppe-eesmärgid 

• Piltide sorteerimine ja kategoriseerimine erinevate tunnuste järgi. 

• Teemade visuaalse kaardistamisoskuse õppimine: uue informatsiooni õppimine ja meelde jätmine visualiseerimise abil. 

• Loovuse arendamine ja põhjendatud valikute tegemine „kastist välja“ mõeldes. 

• Suhtlemisoskuse arendamine üksteise küsitlemise, valikute põhjendamise ja arutlemise kaudu. 
 
Sobib vanusele:  4+ aastat. 
 
Komplekti kuulub:  

• 8 tugevast plastikust kahepoolset teemakaarti (ühel küljel välja joonistatud teema, teisel küljel vaid värvijaotus enda teema 
jaoks) 

• 10 värvilist (puidust) teemaringi koos sama värvi ühendusdetailiga (5 erinevat värvi) 

• 70 tugevast plastikust pildiga mängužetooni 

• 1 puidust mängukarp (25x19x6cm) 
 
Mängu käik 
 

Vali teemakaart, sellele vastavate värvidega puidust teemaringid ja 
värvilised ühenduslülid. Aseta teemakaart keskele ning teemaringid 
selle ümber.  

Võta pildiga mängužetoonid ning sorteeri sobilikud pildid 
teemaringidele. Põhjenda. 

 

Mängukomplekti kuuluvate teemakaartide abil saab luua 
mõttekaardid värvi, kujundi, elemendi, aastaaegade, kategooriate ja 
maja erinevate ruumide järgi. 

 
Nõuanded 

• Loo enda mõttekaart: keera teemakaart tagurpidi ning vali selle 
juurde kuuluvad puidust teemaringid ja ühendusdetailid. 
Kirjuta, joonista või aseta pilt teemakaardi keskele. Näide: 
kirjuta teemakaardile tähed ning sorteeri pildid teemaringidele 
sõnade algustähe järgi.  

• Näita ja räägi! Aseta värvilised teemaringid lauale ja anna igale mängijale 1 pildižetoon. Nüüd aseta värviringide keskele 
teemakaart (näiteks värvid), palu igal mängijal oma žetoon sobilikule värvikaardile asetada ning seista selle värvikaardi 
juurde. Alustage vestlust: millisele värvikaardile oleks võinud veel mängužetooni asetada? Millise värvikaardi juures seisab 
kõige rohkem/ei seisa ühtki mängijat? 

• Mäng ümbritsevate esemetega: sorteerige klassiruumis olevad esemed või mõne teemaga kokku käivad esemed värvi, 
kujundi, algustähe vm omaduse järgi mõttekaardile. 

• Loov „kastist välja“ mõtlemine. Sorteerimise asemel aseta lauale ese või sõna ning palu mängijatel mõelda, millised klassis 
olevad esemed või mängužetoonidel olevad esemed sellega kokku sobivad? 

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