
 
 

Koostöömäng „Tuletõrjealarm“ 
Art. 22890 

Appi – hoone põleb! Õnneks on kõik inimesed ja loomad turvaliselt väljas, aga kas maja saab päästetud? Tuletõrjujad on jooksnud kiiruga 
tuletõrjeautosse ning on teel tulekahju kustutama. Loodetavasti jõuavad nad kohale enne, kui maja täiesti maha põleb! 

Komplekti kuulub: 4 pusletükiga mängualus, 1 tuletõrjeauto, 1 täring, 1 hoone, 2 hoone alust, 6 tuleleegi nuppu, 1 
tuletõrjevarustusega kaart 

Vanus: 3+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 15 min 

Autor: Helmut Punke 

Mängu ettevalmistus 
Pane mängualuseks kokku kõik neli pusletükki ja püstita hoone kahe aluse abil. Aseta tuletõrjeauto jaoskonda ning jäta täring ja 
tuleleeginupud mängulaua kõrvale. 

Kuidas mängida  
Maja on leekides! Tänu tuleohutusmeeskonna kohalolekule suudeti turvaliselt päästa hoonest nii inimesed kui ka loomad. Nüüd on 
tuletõrjekomando õnnetuspaiga poole teel! Esimene mängija alustab täringu veeretamisega ning liigutab tuletõrjeautot nii kaugele, kuni 
täringule jäänud värv ilmub auto värvikettal nähtavale. Kui täringule veeretati leegi märgiga punane, kaasneb lisaülesanne - üks 
tuleleeginupp tuleb asetada maja tühjale aknale, mis tähendab, et tuli on edasi levimas!! Seejärel on järgmise mängija kord  täringut 
veeretada. 

Mängu lõpp 
Mäng lõppeb, kui: 
• tuleleeginupud on igas aknas, mis tähendab, et maja on täielikult põlenud ning kõik mängijad kaotavad. 
• tuletõrjeauto jõuab maja juurde õigel ajal. Nad kustutavad tule enne kui kõik aknad on leekides ning sel juhul võidavad kõik mängijad. 

MÄNGUVERSIOON: Ilma mängualuseta (4+). Selles versioonis mängualust ei kasutata. Võta kokkupandav joonlaud ning aseta 
tuletõrjeauto majast 130 cm kaugusele. Reeglid on samad, mis algses mängus. Joonlaud võib jääda tuletõrjeauto kõrvale, et näha, 
mitme sentimeetri kaugusele auto on jõudnud. Kas jõuad põleva maja juurde õigeks ajaks? 

MÄNGUVERSIOON: Tuletõrjekomando teadmised (4+). Kasuta pildikaarti tuletõrjuja Helmutiga, et rääkida tuletõrjekomandost. Mida 
sa märkad? Millist vajalikku varustust ei tohiks Helmut unustada ja millised osad on eriti olulised? 
• Kõik tuletõrjujad peavad kandma kaitsvat riietust. Jakk, püksid, saapad ja kindad on kuuma- ja leegikindlad ning kiiver kaitseb 

erinevate objektide eest, mis võivad kusagilt alla kukkuda. Kiiver on samuti varustatud lambiga, mis valgustab teed pimedas. 
• Liigne suits majas on ohtlik ning mürgine inimestele ja loomadele. Tuletõrjujad on kohustatud kandma kaitsvaid maske 

hapnikuballooniga, mis aitab neil normaalselt hingata. 
• Tule kustutamiseks kasutatakse vett või tulekustutusvahtu. Voolik aitab ka tuletõrjujatel ohutult tagasi majast väljuda - see on neile 

kui teejuhiks. See on väga oluline, sest suitsu täis majas on raske väljapääsuteed näha. 
• Igal riigil on oma number tuletõrje kutsumise jaoks – Eestis on selleks numbriks 112. Hädaabikõne käivitab jaoskonnas alarmi, mis 

annab tuletõrjujatele märguande panna end valmis ning asuda tulekahju poole teele. 
• Sunniviisiliseks sissetungiks on vajalikud ka selleks kohased tööriistad. Nende kasutus on tuletõrjujatele abiks sisenemiseks 

kohtadesse, mis on mingil moel suletud. Neid kasutatakse, et päästa inimesi ning tuld kiiremini kustutada. 

NÕUANDED ÕPETAJALE 
• Tuletõrjekomando (4+). Mis ülesanded on tuletõrjekomandol ning miks neil nii palju varustust on? Rääkige lastega 

tuletõrjekomandost ning võimalusel külastage mõnda tuletõrjejaoskonda, et näha lähemalt, mis seal toimub. 
• Tuletõrjeautode valmistamine (3+). Paluge lastel kaasa võtta vanu papitükke jms. Pappi võib värvida ning torude ja voolikutena saab 

külge liimida näiteks tühje tualettpaberirulle. Ratastena võib kasutada näiteks mustaks värvitud papptaldrikuid. 

NÕUANDED VANEMATELE 
Rääkige lastega tuletõrjujatest ning sellest, mida nad teevad. Millist numbrit tuleb kasutada, kui märkad kusagil põlevat maja? Rääkige, 
kuidas peaksid lapsed sellistes olukordades reageerima ja harjutage koos! 

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