
DJ08405 – Mäng – Kaheksajalg 
 

Vanus alates: 3-7 
Mängijate arv: 2-4 

Komplekti kuuluvad: 2 kandikut – karbi alumine pool, 
millel on tindplekk, ja karbi kaas, millel on selge veega 
laguun; 1 hiigelkaheksajalg, 2 osana; 12 puukala; 2 
magnetiga õngeritva; 1 neljaminutiline liivakell. 

Eesmärk: Kaheksajalg on väikeste kalade hirmutamiseks lasknud vette musta tinti. 
Mängijad ühendavad jõud ja panevad oma oskused proovile, et aidata kalad tagasi 
selge veega laguuni. 
 
Mänguks valmistumine: Pange kaheksajalg kokku ja kinnitage see tindiplekiga 
kandikule. Asetage 12 kala selle kandiku põhjale. Pange teine, laguuniga kandik koos 
kahe õngeridvaga sinnasamasse kõrvale. Pange liivakell lauale. 
 
Mängu käik 
Mängijad peavad paari kaupa püüdma kalu. Kuna kõikidel kaladel on kaks magnetit, 

suudavad mängijad kalad vaid kahekesi ja oma liigutusi koordineerides üles tõsta ja 

laguuni panna, enne kui aeg liivakellal otsa saab. 

• 2 mängija korral: mõlemad mängijad võtavad endale õngeridva ja püüavad 

kalad järjest välja üheskoos. 

• 3 mängija (A, B, C) korral: A ja B püüavad koos esimese kala, seejärel püüavad 
teise kala B ja C, kolmanda C ja A, siis jälle A ja B ja nii edasi. 

• 4 (A, B, C ja D) korral: A ja B püüavad koos esimese kala, teise kala püüavad C 
ja D, seejärel jälle A ja B ja nii edasi. 

 
Pöörake liivakell ümber ja asuge kala püüdma! 
Mängijad püüavad paarina kala kinni, tõstavad 
ta üles ja panevad laguuni. Niipea, kui kaks 
mängijat on kala laguuni viinud, hakkab kala 
püüdma järgmine meeskond (või 2 mängijaga 
mängus sama tiim). 

Ettevaatust! Kui mängijad kukutavad kala maha, sest nad puudutavad kaheksajala 
kombitsaid või ka mõnel muul põhjusel, peavad nad sama kala uuesti kinni püüdma 
just sealt, kus ta maha kukkus. 
 
Võitja: Kui mängijad jõuavad kõik kalad laguuni viia enne, kui aeg liivakellal otsa saab, 
on kõik mängijad võitnud ja väiksed kalad ütlevad neile aitäh. Kui mängijad ei saanud 
ülesandega piisavalt kiiresti hakkama, on nad seekord mängu kaotanud.. Nad saavad 
lihtsalt veel proovida ja uuesti mängida. 
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