
DJ08470  Mäng - TANGRAM 

Vanus alates: 7–12 aastat 

Mängijate arv: 1 

Komplekti kuuluvad: 
1 tangram, mis koosneb 7 tükist; 125 kahepoolset 

kaarti: igal kaardil on ühel pool (oranži servaga poolel) 

loodav kujund ja teisel pool lahendus. 

 

Mängu eesmärk: luua kujundeid, kasutades tangrami 7 tükki. 

 

Mängu käik: laps võtab tangrami ja püüab kujundi järele teha. 

Ta vaatab kõigepealt kaardi loodava kujundi poolt. Seejärel ,kui ta arvab, et on 

selle järele teinud, kontrollib ta kaardi tagaküljelt lahendust. Kui kujund ei ole 

õigesti kokku pandud, parandab ta selle ära ja võtab siis järgmise kaardi. 
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