
Loogikamäng „LogiTurn“  
Art. 21021 

Loogikamäng „LogiTurn“ on seoste leidmise mäng lastele alates 4. eluaastast. Mäng sisaldab erinevaid valdkondi käsitlevaid 
ülesandeid, mida saab lahendada üksi või koos teiste mängijatega. Tegemist on nn analoogtahvliga, mis sarnaselt digitaalsele tahvlile 
sisaldab ilusaid värvilisi pilte ja põnevaid ülesandeid. Ülesannete lahendamiseks tuleb mängijal keerata puidust nuppe, mis omakorda 
arendab peenmotoorseid oskuseid ning treenib silma ja käe koordinatsiooni.  

Mängijal tuleb leida tegevuskaartidel seosed ja ühendada sobivad elemendid. Mäng stimuleerib kognitiivset arengut ja keskendumist. 
Lapsed saavad täiendada oma teadmisi ja arendada nii keelelisi, visuaalseid kui loogilisi oskusi. 

Mäng arendab 

● Matemaatika: Loendamine ühest kümneni, numbrite ja hulkade tundmine, geomeetriliste kujundite 
tundmine, loogiline mõtlemine. 

● Kunst: Piltide visuaalne eristamine, objektide/kujundite äratundmine. 
● Sotsiaalsed oskused: Igapäevaelu teadmiste kasutamine ülesandekaartide lahendamisel. Erinevate ametite 

tundmine ja nende vajalikkuse mõistmine ühiskonnas. 
● Tervis: Peenmotoorsed oskused puidust nuppude keeramisel, silma ja käe koostöö. 
● Loodus: Erinevate loomade, nende lemmiktoitude ja füüsiliste eripärade ning elupaikade tundmine. Erinevate 

toiduainete päritolu ja tootmismeetodite tundmine  
● Keel: Sõnavara laiendamine, uute sõnade ja terminite kasutamine erinevatel teemadel. 

Komplekti kuulub: 1 puidust mängualus ja 25 ülesandekaarti (18 ülesandekaarti algajale, kus pildiridade vahel on alati 1 seos ja 7 
ülesandekaarti edasijõudnule, kus pildiridade vahel on 1 kuni 2 seost).  

Vanus: 4+  

Mängijate arv: 1+ 

Mängu kestvus: 15 min  
 

Ülesandekaardid: 
Kõik ülesandekaardid on kahepoolsed: kaardi esikülje ülemisel real on iga pildi juures värviline ring ning alumisel real elemendid, 
millega neid seostada. Kaardi ülemisel rohelisel ribal (mängu ajal peidetud) on kaardi number ja visuaalne selgitus, kuidas ülesannet 
lahendada. Kaardi tagumisel küljel on alumise rea juures värviruudud: õige seos ülemise ja alumise rea piltide vahel on märgistatud 
sama värviga. Seetõttu saavad mängijad oma vastuseid ise kontrollida.  

 

 

Kuidas mängida  
Alustamiseks vali ülesandekaart, vaata ülesande lahendamise visuaalset selgitust rohelisel ribal ja aseta see puidust mängualuse 
praost sisse (Nõuanne: kõige parem on kaarte sisestada kahe käega). Ülesandekaardi ülemisel real on iga pildi juures värviline ring. 
Mängu eesmärgiks on seostada ülesandekaardi ülemise rea elemendid ühe või mitme alumise rea elemendiga, keerates nuppu seni, 
kuni ilmub sobiv värv. Kui kõik ülesanded on lahendatud, võta ülesandekaart välja, keera ümber ja aseta kontrollimiseks praost uuesti 
sisse: kontrolli, kas värviruut alumisel real ühtib vastusenupul keeratud värvile. 



  

 
 

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 


