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Avastage maailma! 

Ref. 38995 

    

SISU 

Mäng koosneb 42 paksust, tugevast, väga vastupidavast ja kvaliteetsest papist kaardist 
ning  taaskasutatud plastikust valmistatud  1 täringust. 

Komplektis on kuus ümargust kaarti, millest igaüks näitab suurendatult maailmaosa, ja 
36 kaarti tõsielu piltidega, mis näitavad igale piirkonnale omaseid maastikke, 
traditsioone, toite, elusloodust ja kultuuri. 

Kasutatav papp on keskkonnasõbralik ja pärit jätkusuutlikest metsadest. See sisaldab 
suures osas taaskasutatud materjali ja on 100% taaskasutatav. 
 

Kaartide kirjeldus 

Maailmaosade kujutamiseks on erinevaid mudeleid, mis põhinevad erinevatel 
kriteeriumidel. Arvestades mängu sisu, otsustasime kaasata vaid asustatud piirkonnad. 

Igal maailmaosal on erinevat värvi ääris, mis võimaldab seda hõlpsamini vastavate 
kaartidega seostada: 

     • Aafrika: oranž 

     • Põhja-Ameerika: sinine 

     • Lõuna-Ameerika: lilla 

     • Aasia: roheline 

     • Euroopa: punane 

     • Okeaania: kollane 

RÜHMA SOOVITATAV VANUS  

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat. 

See on lihtne assotsieerimismäng lastele, et reisida mööda maailma, tutvuda 
geograafiliste asukohtadega ja avastada tõsielupilte tänapäeva maailma maastike, 
traditsioonide ja kultuuride tohutust mitmekesisusest. 

Kaartide ja nende piltide suuruse tõttu on see täiskasvanutele ja lastele ideaalne koos 
mängimiseks. Viska täringut ja hakka mängima! 

Maailma avastamine on esimene samm selle austamise õppimisel! 
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HARIDUSLIKUD EESMÄRGID 
 

o Avastada maailma erinevaid piirkondi ja tutvuda nende geograafilise asukohaga. 
o  Õppida tundma iga piirkonna iseärasusi. 
o  Avastada maailma erinevaid maastikke, traditsioone ja kultuure. 
o  Mõista, et mitmekesisus rikastab planeedi kultuuri, ja julgustada arutelu 

sarnasustest ja erinevustest. 
o  Arendada vaatlusoskust ja loogiliste põhjuste väljatoomist. 
o  Laiendada kaartidel kujutatud piltide abil sõnavara. 
o  Õppida austama mängureegleid. 

MÄNGUSÜSTEEM 

1. Asetage kuus ümargust kaarti, mis näitavad erinevaid maailma piirkondi, laua 
keskele pildiga ülespoole ja jagage ülejäänud kaardid mängijate vahel. 

2. Iga mängija viskab kordamööda täringut ja olenevalt sellest, millist maailmaosa 
see näitab, kasutab ühte oma kaartidest vastava piirkonna täiendamiseks. Kui 
neil pole kaarti, mis vastaks täringul näidatud piirkonnale, läheb kord järgmisele 
mängijale. 

3. Võidab mängija, kes esimesena oma kaartidest lahti saab. 

Rühma variant  

1. Asetage kuus ümargust kaarti laua keskele pildiga ülespoole, segage ülejäänud 
kaardid ja asetage lauale nii, et pildipool on näha. 

2. Iga mängija viskab kordamööda täringut ja olenevalt sellest, millist piirkonda see 
näitab, otsib laualt sobiliku kaardi selle piirkonna täiendamiseks. Kui laual ei ole 
enam kaarte, mis vastaks täringul näidatud piirkonnale, liigub kord järgmisele 
mängijale. 

3. Mäng lõpeb, kui kõik kaardid on asetatud õigete maailmaosade juurde.  

Muud märkmed 

Kaartide värviline ääris toimib enesekontrolli süsteemina, mis aitab kontrollida õigete 
seoste leidmist. 


