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1. KOMPLEKT 
Mäng koosneb 64 kaheksanurksest tükist (9,2 x 9,2 cm) ja 64 pusletükist, mis moodustavad 
8 kaheksanurka (9,2 x 9,2 cm). Need 64 kaheksanurkset tükki sisaldavad erinevaid 
väljakutseid 8 intelligentsustüübi jaoks: 

2. SOOVITATAV VANUS 
5 kuni 10 aastat.  

3. HARIDUSLIKUD EESMÄRGID 
o Avastada, et on olemas rohkem kui üks intelligentsuse tüüp. 
o Õppida 8 intelligentsustüübi kohta Mitmikintelligentsuste Teooria (Howard 

Gardner) kaudu. 
o Arendada huvi ernevate intelligentsuste õppimise vastu. 
o Määratleda intelligentsuse tüüp, mis on igas inimeses ülekaalus ja õppida ennast 

tundma. 
o Edendada koostööd, koos toimetamist ja meeskonnatööd. 
o Õppida tundma interdistsiplinaarsete meeskondade eeliseid. 
o Stimuleerida loovust ja kujutlusvõimet.  

 Keeleline ehk lingvistiline 
intelligentsus 

 Kehalis-kinesteetiline 
intelligentsus 

 Loogilis-matemaatiline 
intelligentsus 

 Intrapersonaalne 
intelligentsus 

 Visuaal-ruumiline 
intelligentsus 

 Interpersonaalne 
intelligentsus 

 
Muusikaline intelligentsus 

 
Naturalistlik intelligentsus 
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4. VÄLJAKUTSETE KIRJELDUS IGA INTELLIGENTSUS-TÜÜBI 
JAOKS 

 Enne mängu alustamist soovitame teha lühikese ülevaate 8 intelligentsustüübist ning 
igaühe jaoks mõeldud väljakutsetest. 

Keeleline ehk lingvistiline intelligentsus 

- Koosneb: Võimest keele abil efektiivselt väljendada ja mõista ideesid. Võime 
omamine kasutada sõnu nii suulises kui kirjakeeles. 

- Väljakutse tüüp 1 (kaardid 1 kuni 4): Mõelge välja originaalne lugu kaardil 
olevate elementidega. 

- Väljakutse tüüp 2 (kaardid 5 kuni 8): Vaadake kaarti ning näidake, milline 
piltidest on erinev. Põhjendage oma vastust. (Näiteks porgandid, kuna nad 
kasvavad maa all). 

 

 

  

 

Loogilis-matemaatiline intelligentsus 

- Koosneb: Võimest kiiresti peast arvutada, lahendada matemaatilisi probleeme, 
kasutada teaduslikke meetodeid, kasutada induktiivset ja deduktiivset 
arutluskäiku ning määratleda numbrilisi või loogilisi mustreid. 

- Väljakutse tüüp 1 (kaardid 9 kuni 12): Saavutage arv või kogus, mis on 
näidatud kaardi allosas numbrite või koguste abil, mis on toodud kaardi ülaääras. 
Võite kasutada enda soovitud tehteid. 

- Väljakutse tüüp 2 (kaardid 13 ja 16): Valige võimalus seeria jätkamiseks ja 
põhjendage oma vastust. 

 

 
 
 

 

Visuaal-ruumiline intelligentsus 

- Koosneb: Võimest lahendada ruumilisi probleeme, tunda ära sama pildi või 
objekti erinevaid perspektiive ning võimekus kujundeid vaimusilmas ümber 
pöörata. Võime kujutada ideesid ette ja kujundada või joonistada neid 
kolmemõõtmelisena.  

- Väljakutse tüüp 1 (kaardid 17 kuni 20): Milline tükk sobib tühimikku kujundis? 
Põhjendage oma vastust. (Näiteks: joonis C, kui seda vasakule pöörata) 

- Väljakutse tüüp 2 (kaardid 21 kuni 14): Järgige noolt ja leidke täht, milleni see 
teid labürindis viib. (Näiteks viib B-ni).  

 

Väljakutse tüüp 2 Väljakutse tüüp 1 
 

Näidis: 

Väljakutse tüüp 2 Väljakutse tüüp 1 
 

Näidis: 

Väljakutse tüüp 2 Väljakutse tüüp 1 
 

Näidis: 
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Muusikaline intelligentsus 

- Koosneb: Võimest lihtsasti märgata, eristada ja väljendada ennast muusika, 
laulmise, muusikaainstrumentide mängimise, muusika lugemise ja 
komponeerimise kaudu. Võime eristada erinevaid noote, toone; õppida laule ja 
järgida rütmi. 

- Väljakutse tüüp 1 (kaardid 25 kuni 28): Esita kaardil toodud rütm. Iga punkt 
kujutab plaksu ning iga joon kahe käe koputust laual 

- Väljakutse tüüp 2 (kaardid 29 kuni 32): Laula pildiga seotud laulu (näiteks 
sünnipäevalaulu) 

 

 
 
 
 

 

Kehalis-kinesteetiline intelligentsus 

- Koosneb: Võimest kasutada keha liigutuste ja täpsete tegevuste sooritamiseks 
oma eesmärgi saavutamiseks. See hõlmab kehalisi võimeid nagu tugevus, kiirus, 
paindlikkus, koordinatsioon ja tasakaal.  

- Väljakutse tüüp 1 (kaardid 33 kuni 36): Sooritage kaardil näidatud liigutus ja 
korrakse seda määratud arv kordi (Näiteks. “x3” = peab kordama 3 korda). 

-  Väljakutse tüüp 2 (kaardid 37 kuni 40): Jäljendage asendit kaardil ning 
püüdke selles püsida 5 sekundit. 

 

 

Intrapersonaalne intelligentsus 

- Koosneb: Võimest tunda enda kõiki külgi ning teada seda, kuidas me mõtleme, 
tunneme ja tegutseme. Need on teadmised, mis meil iseenda kohta on. 

- Väljakutse (kaardid 41 kuni 48): Millisega kahest pildist end rohkem seostate? 
Püüdke selgitada, milline välja näete või mis teile valitu juures meeldib. Võite 
alustada öeldes: “Ma sarnanen rohkem...”, või  “Mulle meeldib...” Näiteks: Ma 
sarnanen rohkem koeraga, sest nagu temalegi meeldib mulle olla inimestest 
ümbritsetud ning olen alati mänguline ja üsna sõnakuulelik.  
 

 

 
Väljakutse näide 

Väljakutse tüüp 1 
 

Väljakutse tüüp 2 
 

Näidis: 

Väljakutse tüüp 1 
 

Väljakutse tüüp 2 Näidis: 
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Interpersonaalne intelligentsus  

- Koosneb: Võimest suhelda teistega optimaalsel moel võttes arvesse, kuidas nad 
end tunnevad, meeskonna juhtimisest ja nende vajaduste eest hoolitsemisest. 

- Väljakutse (kaardid 49 kuni 56): Mitmete mängijate (2 kuni 8) abil esitage 
kaardil näidatud tähte, numbrit või märki. Peate olema võimeline koordineerima 
kõiki valitud mängijaid kuni sümboli esitamiseni. 

 

 
 

 

 

 
 

Naturalistlik intelligentsus 

- Koosneb: Võimest märgata, eristada ja liigitada suhteid, mis eksisteerivad 
erinevate elusolendite, looduslike nähtuste või erinevate keskkondade või 
elukohtade omaduste vahel. Teadmiste omamine looduskeskkonna ja 
ümbritseva maailma kohta. 

- Väljakutse (kaardid 57 kuni 64): Leidke, mida on ühist erinevatel elementidel 
kaardi peal (Näiteks: need on kõik loomad, kes elavad külmas kliimas)  

 
 
 
 

  

Väljakutse näide 

Väljakutse näide 
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5. MÄNGU MEETOD 
 

Mängu meetod 1 – Interdistsiplinaarne viis 

Eesmärgiks on lõpetada kaheksanurkne intelligentsuste pusle tükiga igast värvist (üks tükk 
iga intelligentsustüübi kohta). Võite mängida individuaalselt või 2 kuni 5 mängijaga 
meeskondades. 

1. Erinevad intelligentsustüüpe selgitatakse ning seostatakse iga tüübiga kaartide 
ikoonid või värvid. 

2. Asetage tükid tagurpidi 8 erinevasse hunnikusse, üks iga intelligentsuse kohta. 

3. Otsustatakse mängijate või meeskondade järjekord. 

4. Esimene mängija või meeskond võtab hunnikust tüki ja ütleb valjusti, millise 
intelligentsustüübiga on seotud väljakutse, mida tegema hakatakse. Seejärel 
naastakse kaardi juurde ja mängija püüab väljakutse lahendada. Kui mängitakse 
meeskondadena, otsustage, kas väljakutse lahendatakse koos või teeb seda vaid 
üks meeskonnaliige.  

5. Kui väljakutse on lahendatud, saate pusletüki, mis on seotud intelligentsusega, 
millega väljakutse seotud oli. Kui ei, püüdke järgmisel korral väljakutse sooritada.  

6. Seejärel on meeskonnast järgmise mängija kord.  

7. Mängija või meeskond, kes esimesena lõpetab pusle ühe tükiga igast 
intelligentsustüübist, võidab. 

 

 Mängu meetod 2 - Ekspert ühes intelligentsustüübis 
Igas mängus on mängija või meeskonna ülesandeks töötada ainult ühe 
intelligentsustüübiga. 

1. Asetage tükid tagurpidi 8 erinevasse hunnikusse, üks iga intelligentsustüübi jaoks. 

2. Iga meeskond võtab hunnikust ühe kaardi oma intelligentsustüübi kohta ning 
püüab väljakutse lahendada. Kui väljakutse on edukalt lahendatud, võetakse selle 
intelligentsustüübi värvides pusle tükk. 

3. Edasi on järgmise meeskonna kord ja nii edasi.  

4. Meeskond, mis esimesena 8 intelligentsustüübi tükid saab ja kaheksanurkse pusle 
lõpetab, võidab. 

*Tähelepanekud: Iga meeskonnaga seostatud intelligentsus võib olla vaba valik või selle 
otsus, kes tegevust juhib. Eesmärgiks on igas mängus intelligentsust muuta ja niiviisi kõik 
intelligentsustüübid läbi võtta. 

Võite töötada ka üksi, et õppida tundma omaenda tugevusi või intelligentsusi ning 
parandada ja edendada nõrgemaid külgi.
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6. VÄLJAKUTSETE LAHENDUSED 
Paljud väljakutsed on avatud vastustega, mille eesmärgiks on aidata lastel arendada loovust 
ja põhjendusvõimet. Vastust, mis on selgelt põhjendatud, loetakse alati sobivaks. On 
väljakutseid, millel on nii palju vastuseid, kui ollakse võimelised välja mõtlema ja 
põhjendama. Mängijad otsustavad, kas väljakutse on täidetud. Erimeelsused lahendatakse 
demokraatliku hääletuse teel mängijate vahel. 

Teisest küljest on mõnedel väljakutsetel ainult üksainus võimalik vastus. 

All on toodud võimalikud vastused: 

 

Väljakutse 1 kuni 4:  Lood on sobivad, kui kõik elemendid on kaasatud. 
Väljakutse 5: Jalgratas, kuna see on ainus mootorita transpordivahend, või 
helikopter, kuna see on ainus, mis on võimeline lendama, või auto, sest see on ainus, 
millel on neli ratast, jne 
Väljakutse 6: Kana, kuna ta on ovipaarne ja muneb, või sest ta on ainuke, kellel on kaks 
jalga, või kuna tal on suled. Või lammas, sest temalt saab villa,  jne 
Väljakutse 7: Porgand, kuna see kasvab maa all, või pähklid, kuna need on ainsad 
kestaga puuviljad, ja nii edasi. 
Väljakutse 8: Süstasõit ja kanuusõit, kuna need on ainus veesport, või selle pärast, et 
nende jaoks ei lähe vaja palli, või pesapall, kuna see on ainus spordiala, mille 
mängimiseks on vaja kurikat,  jne 

Väljakutse 9: 5+3, 2x4, 5+6-3,  jne (tehete tulemus 8)  

Väljakutse 10: 2+1, 5-2,  jne ( tehete tulemus 3) 

Väljakutse 11: 4+1, 6-2+1,  jne ( tehete tulemus 5) 

Väljakutse 12: 5-1, 2x3, jne ( tehete tulemus 6) 
* Vastused väljakutsetele 9 kuni 12 on ainult näited. Eksisteerib veel palju tehteid, mille tulemuseks on 
kaardil näidatud arvud.  
 
Väljakutse 13: A, väljakutse 14: B, väljakutse 15: B, väljakutse 16: C  
* Vastused väljakutsetele 13 kuni  16 pole ainsad võimalikud, vaid kõige tavalisemad. Vastust, mis on hästi 
põhjendatud ja sidus, loetakse alati sobivaks. Erimeelsused lahendatakse demokraatliku hääletuse teel 
mängijate vahel. 
 

Väljakutse 17: C, väljakutse 18: B, väljakutse, 19: C, väljakutse 20: B 
* Vastused väljakutsetele 17 kuni 20 pole ainsad võimalikud, vaid kõige tavalisemad. Vastust, mis on hästi 
põhjendatud ja sidus, loetakse alati sobivaks. Erimeelsused lahendatakse demokraatliku hääletuse teel 
mängijate vahel. 
 
Väljakutse 21: D, väljakutse 22: B, väljakutse 23: C, väljakutse 24: B 
* Vastused väljakutsetele 21 kuni 24 on ainsad võimalikud vastused. 

Väljakutse 25 kuni 32: Mängijad otsustavad, kas väljakutse on täidetud. Erimeelsused 
lahendatakse demokraatliku hääletuse teel mängijate vahel. 

Väljakutse 33 kuni 40: Mängijad otsustavad, kas väljakutse on täidetud. Erimeelsused 
lahendatakse demokraatliku hääletuse teel mängijate vahel. 

Väljakutse 41 kuni 48: Kõik vastused sobivad, kui nad suudavad selgitada valitud 
võimalust. 
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Väljakutse 49 kuni 56: Mängijad otsustavad, kas väljakutse on täidetud. Erimeelsused 
lahendatakse demokraatliku hääletuse teel mängijate vahel. 

Väljakutse 57: nad on ümarad, väljakutse 58: nad elavad külmas kliimas, väljakutse 
59: nad pakuvad teistele elusolenditele toitu, väljakutse 60: nad on punased, 
väljakutse 61: nad on looduslikuks energiaks, väljakutse 62: nad on elusolendid, 
väljakutse 63: neil on kaitsesüsteem, väljakutse 64: nad suudavad heli tekitada. 

* Vastused väljakutsetele 57 kuni 64 ei ole ainsad võimalikud, vaid kõige tavalisemad. Vastust, mis on hästi 
põhjendatud ja sidus, loetakse alati sobivaks. Erimeelsused lahendatakse demokraatliku hääletuse teel 
mängijate vahel. 
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