
Liikumismängude komplekt „Astumiskivid“ 
Art. 67140 

Astumiskive saab kasutada istumisalusena, tasakaalu  ja koordinatsiooni arendamiseks ning selja ja jalalihaste tugevdamiseks. Ühtlasi 
stimuleerivad tasakaalupatjade nupud tundlikkust. 

Komplekti kuulub: 6 libisemiskindlat kummimatti, 6 tasakaalupatja. 
Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1+ 
Mängu kestvus: 15 min 

 
• KEKS 

Mängijaid 4-13 
See mäng on üles ehitatud tuntud keksumängu põhjal. Kummimatid seatakse ritta numbrite järjestuses 1-6. Matid numbritega 4 ja 5 
asetatakse kõrvuti. Seejärel hakkavad mängijad keksima numbritel 1-6 edasi-tagasi. Mängu raskusaste on varieeruv – hüpata võib nii 
parema kui vasaku jalaga, ühel jalal või mõlemaga korraga.  

• DISKO 
Mängijaid 4-13 
Aseta kummimatid ja tasakaalupadjad põrandale laiali nii, et nende vahel on piisavalt ruumi. Mattide ja patjade arv sõltub mängijate 
hulgast, kuid alati peaks olema põrandal olema üks matt või padi vähem kui on mängijaid kokku. Palu mängijatel tantsida patjade ümber 
kuni muusika peatub või kuni juhendaja hüüab “Stopp!”. Seejärel tuleb igal mängijal leida padi või matt, mille peale kiirelt hüpata. 
Mängija, kellele matti/patja ei jagunud, langeb mängust välja. Samuti eemaldatakse mängijad, kes ei järgi seismis-/istumisreegleid. 
Muusika lõppedes tuleb eemaldada sama palju matte/patju, kui palju mängijaid välja langeb. Viimane allesjäänud mängija on mängu 
võitja.  
 

• PARKUURIMINE 
Mängijad 1+ 
Ehitage  mattidest ja patjadest takistusrada, seejärel... 

1) Peavad mängijad läbima ükshaaval takistusraja põrandat puudutamata! Põrandat puudutanud mängijad peavad harjutuse uuesti 
läbima. 

2) Palu kolmel mängijal moodustada üksteisel käest  kinni hoides  „ussike“. Seejärel tuleb neil liikuda ühelt matilt teisele käsi lahti laskmata 
või “vette kukkumata”.  

3) Anna mängijatele pall, mida hoides tuleb neil läbida takistusrada. Kui pall kukub maha või puudutab põrandat, peab mängija naasma 
raja algusesse. 
 
 

• PADJARALLI 
Mängijaid 2+ 
Variant 1: Selles variandis tuleb kahel mängijal mängida üksteise vastu. Palu mõlemal mängijal hoida põlvede vahel ühte kummimatti 
ning hüpata raja algusest lõpuni matti põlvede vahelt kukutamata. Kui matt kukub põrandale, naaseb mängija tagasi raja algusesse. 
Esimesena lõpp-punkti jõudnud mängija on mängu võitja. Alternatiivselt võib mäng toimuda ka kahes tiimis. Mängijad peavad seisma 
nii raja alguses kui ka lõpus, et matt kiirelt järgmisele mängijale edasi anda. Võistlus toimub paralleelselt ning reeglid jäävad samaks – 
kiireim tiim võidab! 
 
Variant 2: Selles versioonis moodustavad kaks mängijat ühe meeskonna. Mängijate eesmärk on toimetada tasakaalupadi lõpp-punkti 
käsi kasutamata! Näiteks võivad mängijad asetada padja nii, et üks padja pool on vastu esimese mängija selga ja teine pool vastu teise 
mängija kõhtu. Nii peavad mängijad leidma ühtse liikumiskiiruse, et takistada padja kukkumist. Alternatiivselt, võivad mängijad hoida 
patja õhus, surudes seda teineteise väljasirutatud käte vahele. Meeskond, kes esimesena  finišijoone ületab, on mängu võitnud. 
 

• SIPLEGAKUNINGANNA 
Mängijaid 3-7 
Selles mängus saab üks väljavalitu “Sipelgakuninganna” rolli, kelle ülesandeks on kõik sipelgad koju kutsuda. Sea padjad ritta ja palu 
sipelgakuningannal istuda ühele neist. Järgmisena tuleb märkida patjade rea ette sipelgate kodutee - selleks aseta matid maha 
keksumängu mustri järgi. Esimene sipelgas küsib sipelgakuningannalt: “Kuidas leian su, sipelgakuninganna?”. Seejärel annab 
sipelgakuninganna sipelgale juhised temani jõudmiseks. Näiteks “Et minuni jõuda, pead hüppama ühel jalal ühest kuueni”, või “Hüppa 
terve tee jalad koos, kuid jäta vahele number viis”. Mängijad, kes teevad vea, peavad järjekorra lõppu minema, et hiljem uuesti proovida. 
Mäng lõppeb kui kõik sipelgad on ilusti sipelgakuninganna juurde koju jõudnud.  
 

  



• TULNUKAPIDU 
Mängijaid 3-7 
Selles mängus hakkab üks väljavalitu tulnukaks. Mängu eesmärk on jõuda tulnukani ja lennata kosmosesse. Palu “tulnukal” seista 
tasakaalupadjal ning hoida seal oma tasakaalu. Ülejäänud mängijatel tuleb seista mattidel, mis peaksid olema tulnuka padjast võrdsel 
kaugusel. Mängu algul sulgeb tulnukas oma silmad ning hüüab “Tulnukapidu, üks, kaks, kolm!”, siis avab ta jälle oma silmad. Samal ajal 
peavad teised mängijad jooksma tulnuka juurde nii kiiresti kui võimalik. Kui tulnukas on numbrite lugemise lõpetanud, peavad kõik 
järsku seisma jääma, sõrmegi liigutamata. Kui tulnukas aga tabab mängija, kes liigutab, peab too mängija naasma oma matile. Samuti 
alustatakse mängu uuesti, kui tulnukal kaob tasakaal ning ta puudutab põrandat. Mängija, kes esimesena tulnukani jõuab, võidab mängu 
ning võimaluse olla järgmisena tulnukas.  
 

• MAAGILISED NUMBRID 
Mängijaid 2+ 
Paiguta numbritega kummimatid põrandale laiali ning kasuta näiteks nööri või hüppenööri, et tekitada mattide ümber piir. See 
mänguversioon nõuab ka väikseid viskekotte, mille saate eelnevalt lastega koos valmistada. Mängu saab mängida nii individuaalselt kui 
ka tiimidena. Eesmärgiks on koguda nii palju punkte kui vähegi võimalik. Numbrid mattidel tähistavad punktide arvu: mängijad, kelle 
viskekotid maanduvad numbril 6, saavad vastavalt 6 punkti. Igal mängijal või tiimil on 3 viset. Võitjaks/võitjateks on kõige rohkem punkte 
kogunud mängija/mängijad. 
 

• RALLI 
Mängijaid 2-3 
Kõigepealt määratakse mängu algus- ja lõpp-punkt. Seejärel saab iga mängija 2 kummimatti, mille abil liikuda lõpp-punkti. Palu 
mängijatel asetada matid enda ette. Nüüd tuleb igal mängijal edasi liikumiseks hüpata järgmisele matile, korjata üles selja taha jäänud 
kummimatt ja asetada see jällegi enda ette. Tähelepanu! Mängijad ei tohi liikumise ajal maad puudutada! Mängu võidab mängija, kes 
jõuab esimesena lõpp-punkti. 
 

• VÄRVIMÄNG 
Mängijaid 5-7 
Kõigepealt tuleb valida mängijate hulgast kohtunik ning jagada ülejäänud mängijad võrdselt kahte tiimi, mis koosneb kahest või kolmest 
mängijast. Üks on “roheline” ja teine “oranž” tiim. Sorteeri matid värvide järgi ja aseta need teisest tiimist umbes kolme meetri 
kaugusele ritta. Palu kohtunikul istuda ühele padjale ja igal mängijal seista ühel matil, seljad üksteise poole. Kui kõik on valmis, hüüab 
kohtunik kas “Roheline!” või “Oranž!”, mille peale peab välja hüütud tiim püüdma kinni teist värvi meeskonna liikmed. Aega püüdmiseks 
on nii kaua kuni kohtunik loeb kümneni ning seejärel kontrollib ta üle kinnipüütud tiimiliikmed. Kinnipüütud langevad mängust välja, 
allesjäänud mängijatega läheb aga mäng edasi. Nad naasevad mattidele nagu mängu alguses ning viimane allesjäänud mängija võidab 
mängu. 
 

• NALJARING 
Mängijaid 6+ 
Palu mängijatel istuda ringis ning loe nad paariks, et moodustada kaks võistkonda. Määrake numbrid vaheldumisi, et esimese 
meeskonna mängija istuks alati teise meeskonna mängija kõrval. Kummastki võistkonnast saab üks mängija erinevat värvi mati. 
Mängijad, kelle käes on matid, peavad istuma üksteise vastas. Kui hüütakse "Start!", annavad mängijad mati päripäeva oma meeskonna 
järgmisele mängijale edasi. Matt tuleb edasi ulatada üle naabermängija. Teise meeskonna mängijad ei tohi sekkuda ega takistada mati 
edasi liikumist. Algab metsik matiralli! Mängu võidab võistkond, kellel õnnestub oma kummimatiga teise võistkonna matist  mööduda.   
 

• SLAALOMPALL 
Mängijaid 2+ 
Jaga mängijad võrdselt kahte meeskonda ning palu mõlemal tiimil ehitada sarnane slaalomirada. Seejärel seavad mõlema tiimi mängijad 
end raja ette ritta. Esimene mängija saab endale palli, mille ta peab ta veeretama mattide vahel käte abil raja lõppu ning sealt tagasi. 
Variatsiooniks on käte asendamine jalgadega. Teine mängija peab läbima raja samamoodi kui esimene ning seejärel ka kõik teised. 
Kiireim tiim võidab mängu! Et mängu veelgi huvitavamaks muuta, võib raja läbida hoopis tagurpidi.  

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

Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
www.beleduc.de 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
E-pood: www.Taibutera.ee 


