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Järjestamismäng „Eluring“ annab ülevaate taimede, loomade ja inimeste elutsüklist, kaasa arvatud surm. 

• Aseta kaardid õigesse järjekorda. 

• Õpi uusi sõnu ja kasuta neid õiges kontekstis. 

• Kirjelda enda seiklusi, kogemusi , mõtteid, tundeid ja tegevusi. 

• Õpi rohkem inimeste, taimede ja loomade elutsükli kohta. 
 
Sobib vanusele:  5+ aastat. 
 
Komplekti kuulub:  

• 50 plastikust pildikaarti (7 x 6 cm), iga elutsükli (inimene, koer, herilane, liblikas, konn, lind, lill, porgand, õun ja riis) kohta 
on 5 pildikaarti. 

• 2 puidust hoidikut (10 x 14,5 x 33 cm) 

• 1 puidust mängukarp (33,5 x 22,5 x 7 cm) 

KUIDAS MÄNGIDA 

 
 

1. Aseta mängualus lauale ja vali endale 5-kaardiline pildiseeria. Aseta pildid mängualusele õiges 
järjekorras. Nimetaja selgita, mis kaartidel toimub. 

 
 
 
 
 
 
.  
 

2. Keera mängualus ringi, et kontrollida, kas lahendasid ülesande 
õigesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÕUANDED  

• Palu lapsel kirjeldada elutsüklit. See arendab sõnavara ja keelelisi oskuseid 

• Elutsükkel sisaldab ka surma. Mängu kontrollifunktsioon on üles ehitatud nii, et selle võib mängust soovi korral välja jätta. 

• Lubage lastel ise joonistada 5-osaline elutsükkel. Lõigake pildid välja ja palu mõnel teisel lapsel need õigesse järjekorda 
seada. 

• Jagage igale lapsele pildikaart ja istuge ringi. Nüüd saavad lapsed kordamööda jutustada, mis on nende kaardil. Kellel on 
samasse seeriasse kuuluv kaart? Miks? Mis on selle seeria õige järjekord? 

• Looge ise ’päris’ elutsükkel. Istutage näiteks päevalilleseemned mulda. Palu lastel lille areng jäädvustada - joonistada ja 
kirjeldada, mida nad erinevatel päevadel näevad. Või kutsuge tundi vanaisa või vanaema, paluge tal kaasa võtta fotod ning 
kirjeldada minevikku ja olevikku. Lapsed saavad siis ka küsimusi küsida. 

• Ka surm on osa eluringist, mistõttu võib ka sellest tekkida eraldi vestlus. Kas sa oled kunagi kogenud kellegi lähedase 
surma? Kuidas sa ennast tundsid?  
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