
Strateegiamäng "Aiapäkapikud" 
Art. 22620 

 

Aiapäkapikud Õnn ja Harmoonia tahavad oma aeda taimi istutada. Selleks tuleb neil aed piirkondadeks 
jagada. Aita neil välja nuputada, kes missuguse piirkonna endale saab. Vaja läheb head kombineerimis- ja 
reageerimisoskust, et endale võimalikult suur ala võita! 

Strateegiamäng “Aiapäkapikud” on disainitud õpetamaks lastele ühe ala piirkondadeks jagamist. See 
õpetab neile isiklikust kogemusest, et joonte abiga saab luua erinevaid piirkondi. Lapsed õpivad aiapäkapikke 
kasutades piirkondade suuruseid võrdlema. Aiapaneelide asukohtade muutmine stimuleerib loogilist ja 
strateegilist mõtlemist. 

Mängu eesmärk on asetada lauale võimalikult palju enda aiapäkapikke ning võita endale võimalikult palju 
väiksemaid piirkondi. Mängu lõppedes loetakse kokku, mis värvi päkapikke on mängulaual kõige rohkem. 
 

Komplekti kuulub: Puidust mängualus, 24 puidust 
aiapaneeli, 16 puidust 
aiapäkapikku (8 sinist + 8 
roosat) 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2 

Mängu kestvus: 10 min 

 

Mängu ettevalmistus:   
Mängualus asetatakse avatud karbi sisse või lauale. Kumbki mängija võtab 
endale 8 sama värvi aiapäkapikku ja asetab need enda ette. 24 aiapaneeli 
asetatakse mängualuse kõrvale. 
 
Kuidas mängida:  
Alustab noorim mängija. Kordamööda asetatakse mängualuse tühjadesse avaustesse aiapaneele, iga mängukorra 
ajal saab mängija asetada lauale 1 paneeli. Iga rohelise ringiga ala ümber mahub 4 paneeli. Mängija, kes asetab 
selle ala ümber viimase paneeli, nii et ala saab kõigist 4 küljest aiaga ümbritsetud, saab selle ala endale ning võib 
sinna sisse asetada enda aiapäkapiku. 
 
Mängu lõpp:  
Mäng lõpeb, kui kõik rohelised alad on aedadega ümbritsetud. Võidab mängija, kes on suutnud mängualusele 
asetada kõige rohkem enda päkapikke. 

 
Mänguversioon 2: 
3 x 3  ruuduga mängualusel saab aiapäkapikkudega mängida ka trips-traps trulli! Kumbki 
mängija valib endale 5 ühte värvi päkapikku. Nüüd proovivad mängijad kordamööda 
päkapikke mängualusele asetades saada 3 päkapikku kas horisontaalselt, vertikaalselt 
või diagonaalis ühte ritta. Võidab see, kes saab esimesena 3 aiapäkapikku ühte ritta. 
 
 

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