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Selleks, et väike lepatriinu pääseks kaunile lilleõiele, vajab ta lendamis- ja roomamisülesannete 
täitmisel mängijate abi. Iga ülesande täitmisel liigub ta pisut edasi ning erinevate oskuste ning hea 
koordinatsiooni abil jõuabki kohale. Aita lepatriinu esimesena õiele! 
 
Vanus:   5+ 
Mängijate arv:  2-6 
Mänguaeg:  15-20 minutit 
Sisaldab:  24 ülesandega varrekaarti 
   8 ülesandega õiekaarti 

  5 (+1 tagavara) puidust lepatriinut erinevate ülesannete täitmiseks  
Autor:   Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger 
 
Lühike juhend 
Mängijad imiteerivad lepatriinusid. Samm-sammult kasvab nende ette lill: ehitamist alustatakse rohelistest 
varrekaartidest kuni jõutakse kauni lillekaardini. Iga kaardi juures tuleb täita koordinatsiooniharjutus. 
Võidab mängija, kes kasvatab esimesena endale õiega lille! 
 
Mängu ettevalmistus 
Asetage varre- ja õiekaardid ülesandepildiga laua poole.  Otsustage kui pikk peab lill olema (soovitus: 4-5 
varrekaarti ja õiekaart). Asetage puidust lepatriinu kaartide kõrvale. Alustab mängija, kes nägi viimati päris 
lepatriinut.   
 
Mängu käik  
Esimene mängija võtab varrega ülesandekaardi ning vaatab sellel olevat ülesannet. Ülesandepildilt selgub, 
mida lepatriinuga tuleb ette võtta. Mängujuhendi lõpus leiab iga ülesande kohta ka detailse juhendi. Kui 
kokku lepitud arv varrekaarte on kogutud, saab mängija võtta endale õiekaardi.  

Nüüd tuleb kaardil olev ülesanne lahendada ning ülejäänud mängijat saavad seda kontrollida. Juhul kui 
lepatriinu õigele kohale asetamine osutub keeruliseks, võivad teised mängijad aidata. 

Täidetud ülesannetega kaardid asetatakse ükshaaval vertikaalselt enda ette. Ülesande ebaõnnestumise 
korral tuleb kaart pakki tagasi panna. Mängujärg liigub järgmise mängija kätte. 
 
Mängu lõpp 
Võidab mängija, kellel õnnestub esimesena kokkulepitud arv varrekaartidee ja õiekaardi abil lill ehitada. 
Nõuanne: ülesandekaardid 6, 7, 8 ja 13 võivad 5-aastaste jaoks keeruliseks osutuda. Need kaardid võib 
soovi korral mängust välja võtta.  
 
Mäng arendab motoorseid oskuseid, silma ja käe koordinatsiooni, keskendumisvõimet, jälgimisoskust ja 
kehalist koordinatsiooni.  
 
Ülesanded kaardil olevate numbrite järgi 

1. Lepatriinu seljalt kõhuli! Aseta 5 lepatriinut selili ning nipsuta need sõrmega kõhuli. Ülesande 
lahendamiseks on kuni 10  katset. 

2. Arva, kus on lepatriinu? Vali mängija, kes peidab lepatriinu enda kätte ning arva, kummas käes 
lepatriinu on. Arvata tohib vaid ühe korra. 

3. 2 lepatriinut üksteise peal. Pealmine lepatriinu asetatakse kõhuga alumise lepatriinu peale. Ülesande 
lahendamiseks on kuni 3 katset. 

4. 2 lepatriinut kõhud vastamisi. Alumine lepatriinu asetatakse lauale kõht ülespidi ning pealmine 
lepatriinu tuleb asetada kõhuga alumise lepatriinu kõhule. Ülesande lahendamiseks on kuni kolm katset. 

5. Püüa jala pealt lepatriinu. Aseta lepatriinu jala peale, viska õhku ja püüa kätega kinni. Ülesande 
lahendamiseks on kuni 3 katset.   



6. Viska lepatriinu ühest käest teise. Viska lepatriinu üle pea paremast käest vasakusse ning seejärel tagasi 
paremase kätte. Ülesande lahendamiseks on kuni 3 katset. 

7. Kolm lepatriinut sõrme peal. Aseta kolm lepatriinut kolme keskmise sõrme otstele ning kõnni 10 
sammuga ring nii, et lepatriinud maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on üks katse. 

8. Üks lepatriinu sõrme peal. Pane lepatriinu oma kolmanda sõrme otsale ning istu põrnadale ja tõuse 
püsti nii, et lepatriinu sõrme pealt maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on üks kaste. 

9. Lepatriinu pea peal. Aseta  üks lepatriinu endale pähe ning kõnni 10 sammuga ring nii, et lepatriinu 
maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on 1 katse. 

10. Lepatriinu küünarnukil. Tõsta käsi ning aseta 1 lepatriinu küünarnukile. Jaluta 10 sammuga ring nii, et 
lepatriinu maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on 1 katse. 

11. Lepatriinud õlgadel. Aseta kummalegi õlale 1 lepatriinu. Kõnni 10 sammuga ring nii, et lepatriinud maha 
kuku. Ülesande lahendamiseks on üks katse. 

12. Lepatriinud rusika peal. Pane käed rusikasse ning palu teisel mängijal panna kummagi rusika 
peale/käeseljale üks lepatriinu. Kõnni 10 sammuga ring nii, et lepatriinud maha ei kuku. Ülesande 
lahendamiseks on 1 katse. 

13. Püüa lepatriinu peopessa. Aseta lepatriinu käeseljale, tõuka see õhku ning püüa peopessa nii, et see 
maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on kuni 3 katset. Ülesannet saab muuta lihtsamaks, püüdes 
lepatriinu kahe käega peopessa. Antud juhul on ülesande lahendamiseks 1 katse. 

14. Kükikõnd lepatriinudega. Aseta kummalegi peopesale 1 lepatriinu, kükita ning astu kükitades kolm 
sammu edasi nii, et lepatriinud maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on 1 katse. 

15. Ämblikukõnd lepatriinudega. Võta pildil näidatud asend ning palu teisel mängijal asetada 3 lepatriinut 
oma kõhule. Nüüd astu 5 sammu tagasi nii, et lepatriinud maha ei kuku. Ülesnde lahendamiseks on kuni 
3 katset. 

16. Lepatriinu jalal. Aseta lepatriinu oma jalale ning liiguta seda ette, taha, paremale ja vasakule ning tee 
lepatriinut jalal hoides üks ring. Ülesande lahendamiseks on kuni 3 katset. Mängija võib ise otsustada 
kumma jalaga ta ülesande lahendab. 

17. Lepatriinu täpsushüpe. Aseta 2 lepatriinut üksteise taha umbes 10 cm vahemaaga. Nüüd tõuka tagumist 
lepatriinut nii, et see liigutaks esimest lepatriinut. Ülesande lahendamiseks on kuni 3 katset.  

18. Lepatriinudega lendamine. Aseta kummalegi käelabale lepatriinu, siruta käed külgedele ja ringita käsi 
10 korda. Ülesanade lahendamiseks on 1 katse. 

19. Lepatriinudega kõndimine. Aseta kummalegi jalalabale üks lepatriinu ning astu 10 sammu nii, et 
lepatriinud maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks on kuni 3 katset.   

20. Käpulikõnd lepatriinuga. Lasku põrandale põlvili ning hoia pead üleval. Palu teisel mängijal asetada 
lepatriinu oma kaelale ning rooma 10 sammu nii, et lepatriinu maha ei kuku. Ülesande lahendamiseks 
on 1 katse. 

21. Lepatriinud pea kohal. Aseta kummalegi käelabale lepatriinu ning tõsta käed pea kohale nii, et näpud 
pea kohal kokku ulatuksid. Nüüd tee 10 sammuga tagurpidi ring nii et lepatriinud maha ei kuku. 
Ülesande lahendamiseks on 1 katse. 

22. Lepatriinu sõrme otsal. Aseta 1 lepatriinu oma kolmanda sõrme otsale ning tee 10 sammuga tagurpidi 
ring nii, et lepatriinu maha ei kukuks. Ülesande lahendamiseks on 1 katse.  

😊 3 jokkerikaarti (ristikheina leht). Sul vedas ning võid varrekaardi asetada lillele ülesannet lahendamata. 
😡 3 halva õnne kaarti (lepatriinu vihma käes). Sul ei vedanud – pane kaart pakki tagasi ning  mängujärg 

liigub edasi järgmisele mängijale 
 
Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich-Heine-Weg 2 
D-09526 Olbernhau, Saksamaa 
www.beleduc.de 
 

Maaletooja:  
Taibutera OÜ  
Võidu 23a   
11212 Tallinn 
E-pood: www.Taibutera.ee 
 

 
Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 


