
DJ05095 – Koostöömäng “Motamo” 
 
Vanus alates: 7-99 eluaastat  
Mängijate arv: 4, 6 või 8 mängijat kahes meeskonnas.  
Komplekti kuulub: Mäng sisaldab 40 mängukaarti, igaühe 
peal 6 erinevat pilti.  
  
Eesmärk: Laske oma meeskonnakaaslasel ära arvata 
kõik kaardil olevad 6 pilti, kasutades iga pildi 
kirjeldamiseks vaid 1 sõna. 
 
Mängu ettevalmistus: Segage mängukaardid ja asetage 
mängulaua keskele, pilt alla poole suunatud. Moodustage 
kahe mängijaga meeskonnad: meeskonnakaaslased peavad 
istuma vastamisi. Üks mängija igast meeskonnast tõmbab 
kaardi. Nende partner ei tohi tõmmatud kaarti näha.  
 
Mängu käik: Vaadake üle iga meeskonna mängijate vanused. Noorim 
meeskond alustab, seejärel jätkub mäng päripäeva. Meekonna üks mängija 
tõmbab kaardi ja teine arvab. Tuleb ära arvata 6 pilti, mis on mängukaardil. 
Nende seletamiseks tohib kasutada vaid ühte sõna! 
 
Alustatakse pildist, mis on üleval vasakul ja märgistatud numbriga 1.  

- Kui meeskonnakaaslane arvab ära, mis on pildil, jätkatakse pildiga  
nr 2 ja nii edasi, kuni jõutakse 6. pildini. Kui kõik 6 pilti on õigesti ära 
arvatud, võidab meeskond kaardi ja tõmbab mängulaualt järgmise 
mängukaardi. Küsija ja vastaja vahetavad omavahel rollid ja mängivad 
edasi. 

- Kui mängija arvab valesti, on mängujärg järgmise meeskonna käes.  
 

Märkus 1: Mängukaardi võitmiseks tuleb kõik 6 sõna järjest õigesti ära 
arvata. Iga kord, kui arvatakse valesti, saab meeskond järgmisel ringil uue 
võimaluse ning nad peavad hakkama taas 1. pildist peale ükshaaval sõnu 
ära arvama.  
Märkus 2: Vastuseid peab kontrollima teise meeskonna mängija.  
 
Mängu lõpp: Esimene meeskond, kes võidab 5 mängukaarti, on mängu 
võitja.  
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