
Osavusmäng „Mägironija“ 
Art. 25582 

 

“Mägironija” on põnev tasakaalumäng, kus tuleb puidust kuulid kas üksinda või meeskonnaga mäe tippu juhtida, kasutades 
täpsust ja käteosavust. Mängu eesmärk on olla kiireim mängija, kes kõik kolm sama värvi kuuli tippu juhib. Seejuures ei tohiks 
ükski kuul alla kukkuda ega poolel teel labürindi aukudesse kaduda. Mängida saab kolmel eri viisil: üksinda, igal küljel 1 
mängijaga või koostöömänguna kolmeliikmelistes meeskondades. 
 

Komplekti kuulub: 1 nelja küljega puidust mägi, 4 eri 
värviga tähistatud puidust 
juhtimispulka ning 4 x 4 värvilist 
magnetiga varustatud kuuli (3 + 1 
tagavarakuul) 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1-12 

Mängu kestvus: 10 min 

 
Mängu ettevalmistus  
Komplekteeri mägi, asetades küljed vildiga vooderdatud põhjale. Vali mäe külje värvile vastav pulk ja kuulid ning aseta kuulid 
magneti abil mäe jalamile. 

Mänguversioon 1:  
Rühmamäng kuni 4 mängijaga. Iga laps valib mängimiseks ühe külje ning asetab selle ette vastavat värvi puidust 
juhtimispulgad ja asetab magnetiga kuulid mäe külge. Kõik mängijad alustavad ronimist üheaegselt, kui üks mängijatest 
hüüab: “Tähelepanu, valmis olla, RONIME”. Nüüd peavad kõik mängijad oma 3 kuuli võimalikult kiiresti mäe tippu juhtima. 
Kui mõni kuul kukub labürindi auku, tuleb selle teekonda mäe jalamilt uuesti alustada. Mäng lõpeb, kui esimene mängija on 
kõik 3 kuuli tippu juhtinud. 

Mänguversioon 2:  
Koostöömäng meeskonnale. Mängu käik on sarnane eelnevale, kuid iga mäe külje juures mängib 3-liikmeline meeskond. Iga 
meeskonnaliige juhib ühe kuuli mäe tippu ning annab seejärel juhtimispulga edasi järgmisele mängijale, kuni kõik kuulid on 
tippu viidud. Võidab meeskond, kes on parima koostöö tulemusel kõik kuulid esimesena tippu juhtinud. 

Mänguversioon 3:  
Reegliteta mäng individuaalseks või grupiviisiliseks tegutsemiseks. Iga laps saab iseseisvalt tasakaalu hoidmist harjutada, 
juhtides kuule puidust pulgaga üles võimalikult erinevaid teid pidi. Sel moel on võimalik leida kiireim ja ohutuim tee kuulide 
tippu juhtimiseks. Mäng sobib ka samaaegselt kahe käega mängimiseks, kasutades kahte pulka ja kahte kuuli. 
 
Mida see mäng arendab: 
 

• Peenmotoorika; käe-silma koostöö; tasakaal ja koordinatsioon; puidust pulga korrektselt käes hoidmine, et 
sellega kuuli juhtida. 

• Värvide tundmine; loovus ja loogika erinevate teede leidmisel kuulide üles juhtimiseks. 
• Koostööoskus meeskonnamängus; suhtlemisoskus; sotsiaalsed oskused. 

 
 

 
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.e

 


