
Seikluslik koostöömäng „Rotijaht“ 
Art. 22600 

Iga rotipüüdja asub linna eri nurgast oma tööd tegema, et kätte saada rotid, kes peavad linnast lahkuma. Hetkel, kui arvad, et oled oma 
eesmärgini jõudmas, võivad rotid muuta enda asukohta või võib teel kohata mõnda kassi, kes rotid linna tagasi ajab. Võidab mängija, 
kes suudab kõik rotid kinni püüda ning nad turvaliselt linnast välja viia. 

Komplekti kuulub: 1 mängualus, 4 mängunuppu, 1 täring ja 24 mängukaarti 
Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 
Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Norbert Proena, Judith Proena 

Mängu ettevalmistus 
Aseta pöörlev mängualus laua keskele ja rotipüüdjate nupud mängualuse igasse nurka. Igale mängijale jagatakse 6 kaarti, mille 
tagakülje värv on samasugune kui tema mängunupul, seejärel pööravad kõik mängijad oma kaardipaki kõige pealmise kaardi ümber. 
Täring jääb mängualuse kõrvale. 

Kuidas mängida 
Iga mängija vaatab oma pealmist ümberpööratud kaarti ning sellel välja toodud värvi. Eesmärk on jõuda roti pildiga tegevusruudule, 
mille kõrval olev auk on sama värvi, mis on antud kaardil. Noorim mängija alustab täringu veeretamisega. Veeretamisega kaasnevad 
võimalused: 

• Kui veeretatud täringule jääb number, liigub mängija nii mitu kohta ettenähtud värvi suunas (sama korra ajal ei saa muuta suunda, 
suuna muutmiseks peab ootama järgmist korda). 
• Kui veeretatud täringule jääb kass, pöörab mängija mängualuse ettevaatlikult 90 kraadi päripäeva. Tulemusena on värvitäppidel uus 
paigutus. Mängija jääb ootama järgmist ringi.  

Roti pildiga tegevusruudul võib olla korraga ainult üks nupp. Kui mängija liigub oma rotipüüdjanupuga kohale, mis on hõivatud, peab 
ta nupu asetama selle kõrval olevale vabale ruudule. Vahele jäetud ruute ei arvestata. Kui rott on “kinni püütud”, pööratakse ümber 
uus kaart ning lõpetatud rotikaart tuleb asetada kaardipaki kõrvale. Kui mängija jõuab oma korra ajal tegevusruuduni, mille 
kõrvalaugus on juust, püüab ta automaatselt kinni roti, mis on tema pealmisel kaardil – mistahes värvi. Kui mängija jõuab ruudule, 
mille kõrval on värviline kass, peavad kõik teised mängijad, kes on vastavat värvi roti juba kinni püüdnud, selle kaardi uuesti oma 
tagurpidi kaardipaki alla tagasi panema. Nüüd on rotid jälle põgenenud!  

Mängu lõpp 
Mäng lõppeb niipea, kui üks mängija on lõpetanud oma kaardipaki ehk kõik rotid kinni püüdnud ja naasnud oma stardiruudule. 
Stardiruudule tuleb jõuda täpselt!  

MÄNGUVERSIOON: Ühine rotipüüdmine (vanusele 4+). Selle mänguversiooni jaoks on vaja ainult ühte rotipüüdjat ja vastavat värvi 
rotikaarte. Mängijad proovivad järk-järgult koos kõik rotid kinni püüda ning seejärel nad linnast välja viia. Reeglid on põhimõtteliselt 
samad, peale selle, et kui nupp jõuab ruudule, mille kõrval on värviline kass, tuleb võtta teist värvi tagusega kaartide hulgast vastava 
värviga rotikaart ja see oma kaardipakki tagasi segada. 

NÕUANED ÕPETAJALE 
Kassi ja hiire liikumismäng (vanusele 4+). Mängu alustamiseks peavad lapsed seistes moodustama ringi ja hoidma üksteise kätest 
kinni. Laste seast tuleb välja valida “hiir”, kes põgeneb kassi käest ning “kass”, kes peab hiire kinni püüdma. Mängu eesmärk on kassil 
püüda hiir kinni, kuid kass ei tohi minna hiireurgu ehk teistest lastest moodustatud ringi sisse. Vahepeal tõstavad kaks last oma käed 
üles, et hiir saaks välja tulla ja kassi eest põgeneda. Samamoodi saab hiir oma urgu tagasi. Mäng lõppeb, kui hiir on kinni püütud või 
peale etteantud aega (näiteks peale 2 minutit, juhul kui hiir suudab alati leida viisi põgenemiseks). Järgmise mängu ajal vahetatakse 
jällegi rolle.  

Zooloogia (vanusele 5+). Kasuta rotte ja hiiri, et arutleda lastega erinevate loomade teemal. Milliseid loomi lapsed tunnevad? Mida 
nad täpsemalt nende loomade kohta teavad (nt. suurus, välimus, söömisharjumused)? Valige loomaliik, mida uurite lähemalt ning 
looge sellest loomast plakat. 

NÕUANDED VANEMATELE 
Räägi oma lapsele rottide ja hiirte tavalisest eluviisist. Mis on nendevahelised erinevused? Millest närilised toituvad? Kus elavad hiired 
talviti? Ja mida talveuni tähendab? 

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