
Loogikamäng „Majanumbrid“ 
Art. 900000186 

Õpieesmärk 

 Õpi tundma ja nimeta esitatud numbreid 

 Erista ja nimeta paaris ja paarituid numbreid 

 Ühenda kogused ja numbrid 

 Moodusta sõnu ja lauseid vestluses mängupartneriga 

 Harjuta peenmotoorseid oskusi 

Mängijate arv: 1-2 

Vanus: 4+ 

Komplekti kuulub: 

 1 kahest osast koosnev puidust mängualus 

 20 nummerdatud puidust maja 

 Puidust mängukarp 

 

Mängujuhend 

 

Versioon 1: Aseta kaheosaline tänav lauale. Nimeta majade numbrid ning aseta need 

tänaval õigesse asukohta. Loenda paarituid (1, 3, 5...) ja paaris (2, 4, 6...) numbriga maju.  

Versioon 2: Mängige koos. Asetage tänav lauale ning leidke majadele õiged asukohad. 

Võtke appi mänguauto ning andke üksteisele ülesandeid (nt: Sõida maja juurde, mille nr on 3. Nüüd sõida 3 maja 

võrra edasi…). 

Versioon 3: Mängige koos. Asetage tänav lauale ning majad mängukarpi. Võtke kordamööda maju, ilma nende 

numbreid vaatamata. Asetage need õigesse asukohta, kuni kõik majad on tänaval. 

Versioon 4: Mängige koos. Asetage tänavale üks maja. Järgmise mängija ülesandeks on leida sellele majale 

korrektsete numbritega naabermajad. Kontrollige koos, kas kõik läks õigesti. 

 

Soovitused 

- Mängige ringis. Asetage tänav ringi keskele. Arutlege, mis on kellegi maja number ning asetage maja (kui see jääb 

vahemikku nr 1-20) tänavale õigesse asukohta. Kas see on paaris või paaritu numbriga?  

- Asetage kõik majad pikka rivisse. Lugege numbreid 1-20 õiges järjestuses. 

- Joonistage majad paberile, nummerdage ja lõigake välja. Joonistage teisele paberile tänav ning liimige majad 

tänaval õigesse asukohta.  

- Ehitage klotsidest tänav ja majad ning nummerdage majad korrektselt. 

- Arutlege, kui mitu paaris või paaritu numbriga maja jääb teatud vahemikku (nt 1-7). 
 

HOIATUS! Mäng ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht.
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