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Art. 22616 

 

Uus ja innovatiivne puidust memoriinimäng arendab matemaatilist mõtlemist, keeleoskust ja mälu mängulisel viisil ning 
valmistab ette kooliks vajalikke põhiteadmisi. Paaride ühendamisel on alati mitmeid võimalusi, sest iga pildiklots sobib kokku 
rohkem kui ühe paarilisega! See arendab erinevate arvude samaaegse märkamise oskust. Vaadake koos pildiklotse ja rääkige, 
mida neil näete. Missuguseid erinevaid koguseid on võimalik igalt klotsilt leida? Mängu eesmärk on leida võimalikult palju 
klotsipaare ning teha omavahel koostööd, et täita kogu mängualus žetoonidega. Mäng aitab arendada üliolulist 
argumenteerimisoskust ja probleemide lahendamise strateegiat läbi omavahelise suhtlemise, õpetades samas loendama 1-
10 ning leidma erinevaid koguseid ja neid teatud omaduste põhjal grupeerima. 
 

 

Komplekti kuulub: 

 

20 pildiklotsi, 10 numbriklotsi, 
nummerdatud mängualus, 10 
mängužetooni ja puidust 
mängukarp 

Vanus: 5+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

 
 
 
Mängu ettevalmistus: Asetage mängualus ja puidust klotsid lauale, pildid allpool. Kõigil pildiklotsidel on tagaküljel muster, 
numbriklotside tagaküljed on tühjad. 
 
Mängu käik:  
Iga mängija pöörab oma mängukorra ajal ümber ühe pildiklotsi ja ühe numbriklotsi. 
Mängija asetab valitud klotsid lauale, pilt üleval pool. Mängija ülesandeks on leida 
pildiklotsilt numbriklotsil kujutatud arvule vastav arv objekte. Näiteks pööratakse 
ümber numbriklots „4“ ja kaladega pildiklots. Missuguseid koguseid võib sellelt leida? 
Pildil on 3 vetikat, 3 sinist kala, 4 punast kala ja kokku 7 kala, seega sobib selle 
pildiklotsiga kokku 3 erinevat numbriklotsi (3, 4 ja 7). Kui numbri- ja pildiklots sobivad 
kokku, asetab mängija need enda ette ning katab mängualusel vastava numbri 
mängužetooniga. Nüüd võivad kõik mängijad rääkida, mida ja mis kogustes nemad 
pildiklotsil märkasid. Kui klotsid omavahel kokku ei sobi, pööratakse need taas ümber 
ja asetatakse tagasi lauale, proovides nende asukohta järgmiste käikude tarbeks 
meelde jätta. 
  
Mängu lõpp:  
Mäng lõpeb, kui kogu mängualus on žetoonidega kaetud ning lauale on jäänud vaid 10 pildiklotsi. Võidab see, kelle ette on 
asetatud kõige rohkem klotsipaare! 
 
 
 
 
 

 
Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 
Palun hoidke müüja andmed alles. 
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