
Hobuste memoriinimäng "Kabayo" 
Art. 22850 

Hobused on tallist välja pääsenud! Püüa meelde jätta nende asukohad, et täita erinevaid ülesandeid. Pane hästi tähele ja kogu võimalikult 
palju hobuseraudu! 

Komplekti kuulub: 
1 mängualus, 1 "Mia" mängunupp, 1 täring, 24 ruudukujulist hobusekaarti, 8 
kaheksanurkset hobusekaarti ja 13 hobuserauakujulist žetooni 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Wolfgang Dirscherl 

Mängu ettevalmistus 
Aseta mängualus laua keskele ja mängunupp Mia suvalisele mängualusel olevale 
värvilisele ringile. Pane hobusekaardid, pilt allpool, lauale ning sorteeri need 
omavahel värvi järgi. Ümberpööratud kaardid tuleb asetada vastavalt 
mängualuse äärevärvile rühmadesse. Kaheksanurksetel kaartidel peavad samuti 
olema pildid allpool ning need tuleb laotada roheliste hobusekaartide kõrvale 
virna. Säti hobuserauad ja täring aluse kõrvale.  

Kuidas mängida 
Mängu alustab noorim mängija, kes veeretab täringut ning liigutab Miat kellasuunas 
vastavalt täringu numbrile. Sõltuvalt millist värvi väljale Mia jõuab, tuleb sellele 
värvile määratud ülesanne ka lahendada: 

1. Sinine ja roosa: ülesanne kolme hobusekaardiga. Mängija ülesandeks on 
pöörata kaardid ümber õiges järjekorras: Esimeseks peaks esimesel ümberpööratud kaardil olema 1 hobune, järgnevalt valitud kaardil 2 
hobust ja kolmandal peab olema 3 hobust 

2. Kollane ja punane: ülesanne viie hobusekaardiga. Mängija ülesandeks on pöörata ümber kaardid, millel on hobused ja vältida valgete 
kaartide ümberpööramist.  

Punktidele 1 ja 2 kehtivad järgnevad reeglid: 

• Kui ümberpööratud kaart sobib antud ülesande tingimustega, siis võib jätkata mängimist kuni ülesanne on lõplikult lahendatud. 

• Kui kaart ei sobi, liigub mängujärg automaatselt edasi järgmisele mängijale. Ideaalis tuleb meelde jätta kõigi ümberpööratud kaartide 
asukohad. Siis pööratakse kaardid jälle pilt allpool lauale tagasi.  

• Kui ülesanne on õigesti lahendatud, tunnustatakse sind hobuserauakaardiga . Lahendatud ülesande kaardid segatakse ning laotakse uuesti 
laiali.  

3.   Roheline: ülesanne kaheksa hobusekaardiga. Mängija ülesandeks on leida kaheksa eri hobuse seast sulle ette nähtud hobune. Kõigepealt 

pööratakse ümber kõige pealmine kaart kaheksanurksete hobusekaartide virnast. Oma korra ajal saab mängija ümber pöörata nii mitu kaarti, 
kui sinu poolt veeretatud täring ette näitab – kas 1, 2 või 3. Kui ümberpööratud kaartide seas on täpselt selline hobune kui on sinu 
kaheksanurksel hobusekaardil, saad preemiaks hobuseraua. Kui kaartide seas sellist hobust ei leidunud, pööratakse kaardid uuesti ümber ja 
kaheksanurkne hobusekaart asetatakse virna alla. Mängujärg liigub edasi järgmisele mängijale. 

Mängu lõpp 
Võidab mängija, kes kogub endale esimesena neli hobuserauakujulist žetooni.  

MÄNGUVERSIOON: „Lihtne memoriinimäng“ (vanusele 3+). Selle mänguversiooni jaoks on vaja ainult rohelisi ruudukujulisi hobusekaarte ning 
kaheksanurkseid hobusekaarte. Kaardid laotakse tagurpidi üle laua ning mängu eesmärgiks on leida võimalikult palju hobusepaare. Mängija, 
kelle käes on kõige rohkem paare, on mängu võitja. 

Nõuanded õpetajatele 
• “Kõnnime kui loomad” (vanusele 3+) Erinevate loomade kõnnakute jäljendamiseks varuge kindlasti piisavalt ruumi. Sõltuvalt sellest, millise 

looma nimi välja hõisatakse, peavad lapsed selle looma kõnnakut jäljendama. Näiteks, kappa kui hobune; hüppa kui konn; rooma kui madu 
jne.  

• “Kõike hobustest” (vanusele 5+) Prindi välja pilte eri hobusetõugudest. Aruta ja võrdle lastega hobuste välimusi (suurus, värvus, saba jne). 
Seejärel räägi lastele erinevate hobusetõugude iseloomujoontest.  

Nõuanded vanematele 
Kasuta mängu kui võimalust õppida lapsega nii palju hobustest kui võimalik : Millised näevad välja erinevad hobusetõud? Mida hobused kõige 
meelsamini söövad? Kui suured nad on? Uurige välja uut ning huvitavat infot ning hakake hobuseekspertideks! 

 

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