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Õppe-eesmärgid 

• Leia ühe teemaga seonduvaid mõisteid 
• Õpi uusi sõnu ja nende sõnade kasutamist õiges kontekstis. 
• Kirjelda sõnade abil või kehasta oma mõtteid, tundeid ja tegevusi. 
• Õpi tundma ning selgitama erinevusi ja sarnasusi. 
• Lihvi peenmotoorseid oskusi 

 
Sobib vanusele:  4+ aastat. 
 
Komplekti kuulub: 

• 1 keerutatav loosiratas, 
• 36 tugevast plastikust kaarti (18 tegelast + 18 eset) 
• 4 iminappa 
• 1 puidust mängukarp (33,5 x 22,5 x 7 cm) 

 
Mänguversioonid: 

1. Mängige koos. Asetage pildikaardid lauale ning keerutage loosiratast. Vaadake, millise tegelase peal see peatub ja haarake 
iminapa abil vastav kaart nii kiiresti kui võimalik. Mängija, kellel õnnestub kaart endale saada, selgitab, mida ta kaardil näeb 
ning jätab kaardi enda kätte. 

a. Täiendav mänguvõimalus. Lisaks tegelase kaardile otsige võimalikult kiiresti ka tegelasega seonduva eseme kaart 
(näiteks: kass ja kassitoit) 

2. Mängige mängu värvidega. Asetage kõik pildikaardid lauale ning keerutage loosiratast. Vaadake, millisel värvil see peatub ja 
haarake iminapaga kaart, kus on antud värviga elemente. Mängijad selgitavad kordamööda, mida nad kaartidel näevad ja 
jätavad kaardid enda kätte. 

3. Mängige mängu esemekaartidega. Asetage esemekaardid lauale ja keerutage loosiratast. Vaadake, millisel tegelasel see 
peatub ja leidke kiiresti esemekaart, mis antud tegelasega seostub. Nüüd tuleb kaardi endale võtnud mängijal selgitada, 
miks antud kaart tegelasega seondub. Näiteks: kassid armastavad kassitoitu. 

a. Täiendav mänguvõimalus. Leidke veel kaarte, mis antud tegelasekaardiga seostuvad. Näiteks vihmavari – kassile 
meeldib saju ajal vihmavarju alla peitu pugeda. 

4. Kasutage loosiratast või tegelasekaarte. Keerutage loosiratast või võtke tegelasekaart ja kehastage pildil olevat tegelast. 
Ülejäänud mängijad püüavad ära arvata, keda hetkel kehastatakse 

a. Täiendav mänguversioon. Võtke nii tegelase- kui esemekaart ning kehastage tegelast ja esemega seotud tegevust. 
Teised mängijad püüavad ära arvata, kelle ja millega on tegu. 

5. Valige 2 kaarti ja püüdke luua nendest jutt. Kas suudad seda jätkata, kui lisad mängu veel kolmanda kaardi? Kehastu 
näitlejaks teatris ning vaheta julgesti kaare kui tunned, et kaardid ei sobi omavahel kokku. 

6. Valige välja kaardid, mis kirjeldavad kindlat teemat. Näiteks leidke kaardid, mis on seotud kevadega. Või leidke kaardid, mis 
algavad tähega P. Kirjeldage kaarte ja selgitage, miks nad kokku sobivad. 

HOIATUS! Mäng ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht. 
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