
 

Jutustamismäng „Kuula vihjeid“ 
Art. 523122 

 
Õppe-eesmärgid:  

• Arendada sõnavara (olla võimeline kirjeldama ja ära tundma olukordi/esemeid)  

• Õppida kirjeldama ja ära tundma ruumilisi mõisteid  

• Õppida eristama värve, numbreid ja võimaluse korral ka suuruseid  

• Arendada kuulamisoskust (piltide abil sõnade analüüsimine)  

• Arendada sotsiaalseid oskusi (innustada lapsi koostööle)  
 
Sobib vanusele: 4+ aastat.  
 
Komplekti kuulub:  

• 8 püsti seisvat kaarti, igaüks eri värvi raamiga;  

• 6 komplekti ülesandekaarte (48tk), sama värvi raamiga kui püsti seisvad kaardid;  

• 32 värvikaarti.  
• 1 Kaardialus/värvikarp 

 
Mängu käik  
Mängu mängitakse kahekesi. Lapsed valivad välja ühe püsti seisva kaardi ning võtavad endale sellele vastavad (sama värvi raamiga) 
ülesandekaardid ja 6 värvikaarti (igast värvist ühe). Lapsed istuvad teineteise vastas. Püsti seisev kaart pannakse nende vahele 
kaardialusele. Esimesel lapsel on värvikaardid ja ta vaatab püsti seisva kaardi seda poolt, millel on illustratsioonid. Teisel lapsel on 
ülesandekaardid ja ta alustab, nimetades (ülesandekaardi nurka märgitud) värvi ja öeldes esimesele lapsele, mis ülesandega on tegu. 
Näiteks (mängides roosa raamiga kaartidega): „Võta oranž värvikaart ja näita, kus sa näed poissi mäe ees istumas!“ Esimene laps täidab 
ülesande. Ta võtab oranži värvikaardi ja otsustab, mis pildil on kirjeldatud olukord. Laps lükkab oranži värvikaardi õige pildi alla. Teine 
laps võib kohe üle kontrollida, kas see vastab püsti seisva kaardi tagaküljel olevale värvikoodile.  
Et aidata lastel mängu iseseisvalt mängida, soovitame seda alguses mängida nii, et lapsed on ringis.  
 
Ülesandekaartide kirjeldus  

• Hele- ja tumesinise raamiga püsti seisvad kaardid: olukordade kirjeldused  

• Punase ja roosa raamiga püsti seisvad kaardid: ruumiliste mõistete kirjeldused (peal, ees, taga, vasakul, paremal, all, peal, 
sees)  

• Kollase ja oranži raamiga püsti seisvad kaardid: värvide, numbrite ja suuruste kirjeldused  

• Tumerohelise raamiga püsti seisvad kaardid: mis sõna sa esimesena kuulsid?  

• Helerohelise raamiga püsti seisvad kaardid: mis sõna sa viimasena kuulsid? (Ülesandekaartidega laps nimetab kolme tema ees 
olevat pilti.)  

 
Teised mänguvõimalused  

• Loo jutustamine. Lapsed võivad mängu mängida ka üksi, kasutades sinise raamiga kaarte. Nad võivad kaardid loo 
jutustamiseks panna loogilisse järjestusse.  

• Kaartide sorteerimine ruumiliste mõistete järgi. Punase ja roosa raamiga kaarte võib kasutada selleks, et sorteerida kaarte 
ruumiliste mõistete järgi. Näiteks võib kaardi, millel on kujutatud lehe peal olevat tõuku, panna kokku kaardiga, millel on 
kujutatud mäel (peal) olevat poissi. Seda saab mängida ka kaardipaaride otsimise mälumänguna.  

• Numbrite/värvide eristamine. Ka kollase ja oranži raamiga püsti seisvaid kaarte võib kasutada mängimiseks. Lapsed võivad 
iseseisvalt numbreid ja värve kokku sobitada, kasutades kuulmismeele asemel nägemismeelt.  

 

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