
 

MÄNGUD PAARIS PILDIKAARTIDEGA: 

LOOMAHÄÄLTE KONTSERT 

Mängujuht jagab igale mängijale ühe pildikaardi, mida on mängus paarikaupa. Koos korratakse üle, 

millist häält mingi loom teeb. Märguande peale hakkavad kõik mängijad ringi liikuma ja tegema 

pildikaardil oleva looma häält. Pildikaarti teistele mängijatele ei näidata. Ülesandeks on üles leida sama 

looma pildiga mängija hääle järgi. Kui paariline leitud, näidatakse üksteisele oma kaarti kontrollimaks, et 

paariline on õige. Seejärel võetakse käest kinni ja kükitatakse maha. Mäng lõpeb, kui kõik mängijad on 

paarilise leidnud. Seejärel korjatakse kaardid kokku, segatakse ja jagatakse uuesti laiali ning mäng 

kordub.  

Variatsioon: seda mängu saab mängida kuni 12 mängijaga. Mängujuht jagab kaardipaki kaheks nii, et 

mõlemasse pakki jäävad ühesugused pildid. Ühest pakist jagatakse igale mängijale üks pildikaart – teine 

pakk jääb mängujuhi kätte.  Mängujuhi märguande peale hakkavad mängijad tegema kaardil oleva 

looma häält, samal ajal tähelepanelikult kuulates, milliseid hääli veel tehakse. Mängujuhi järgmise 

märguande peale jäävad kõik tasa. Nüüd võtab mängujuht kaardipakist ühe pildikaardi ja küsib, kas 

keegi kuulis  kaardil oleva looma häält. Mängija , kes selle looma häält tegi, on tasa ja ei reeda ennast. 

Lepitakse kokku, kas küsitud loom oli mängus või mitte. Kui oli, siis teeb vastav mängija looma häält 

uuesti. Kui ei olnud, järgneb vaikus.  

ARVA ÄRA, KES MA OLEN 

Kõigepealt vaadatakse koos üle mängu tulevad pildikaardid ja arutletakse, kuidas ühe või teise looma 

liikumist matkida. Seejärel  tõmbab iga mängija mängujuhi käes olevast kaardipakist (kus on kaarte 

paarikaupa)  endale pildikaardi,  jätab pildil oleva looma meelde ja paneb selle kohe käest ära. 

Märguande peale hakkavad kõik mängijad ringi liikuma ja imiteerima pildikaardil oleva looma liikumist. 

Ülesandeks on üles leida sama looma liikumist matkiv mängija.  Kui paariline leitud, võetakse käest kinni 

ja jäädakse seisma. Kui kõik on paarilise leidnud, kutsub mängujuht ühe paari enda juurde ja palub neil 

uuesti liikuda nagu pildil olev loom. Teised mängijad püüavad ära arvata, mis loomaga on tegu.  Nii 

arvatakse järjest ära kõik mängus olevad loomad.  

OTSI ÕIGET LOOMA! 

Mängijad jagatakse kahte meeskonda. Meeskonnad rivistuvad kolonnidesse. Stardijoonel, 

mõlema kolonni juures vasakul pool, asub rõngas, mille sees on kaardid  pildipool allapoole. 

Samasugused pildikaardid on mõlema meeskonna jaoks laotud saali teise otsa, pildipool 

ülespoole. Mängujuhi märguandel haarab kolonni esimene mängija rõngast ühe kaardi ja 

jookseb saali teise otsa, leiab sealt samasuguse pildi ja asetab oma kaardi selle peale pildipool 

üles. Seejärel jookseb tagasi ja annab teate üle järgmisele meeskonnaliikmele. Võidab 

meeskond, kes jõuab kiiremini kõikidele kaartidele paarilise leida.  



KÄGU 

Mängijad seisavad ringis, mängujuht ehk kägu on ringi keskel. Igal mängijal on linnuga 

pildikaart, mille ta paneb enda ette maha. Pildikaarte on mängus paarikaupa. Nüüd hüüab kägu 

ühe kaardil oleva linnu nime. Need mängijad, kellel on vastav kaart, peavad kiiresti omavahel 

kohad (pesad) vahetama. Kägu proovib samal ajal hõivata ühe vabanenud koha. Kes jääb 

kohata, on uus kägu ja hüüab järgmise linnu nime.  

Variatsioon väiksematele mängijatele: väljahõigatud kaardi omanikud vahetavad omavahel 

kohad. Mängujuht ei sekku.  

LENDA KOJU 

Mängijad jagatakse kaheks meeskonnaks, kes seisavad kõrvuti kolonnides. Igale mängijale jagatakse üks 

pildikaart põhimõttel, et mõlemas kolonnis on ühesugused kaardid.  Mängujuht seisab kolonnide ees ja 

hakkab välja hüüdma mängus olevate lindude nimesid. Kes kuuleb oma kaardil oleva linnu nime,  

jookseb ümber kolonni – oma kohale tagasi.  Mäng käib kiiruse peale, kes  esimesena koju tagasi jõuab, 

toob oma meeskonnale punkti. Punktiarvestust võib pidada kas kriipsudega paberil/asfaldil või mõne  

materjali jaotamisega vastavale võistkonnale (kivikesed, pallid, kettad jms). Mängitakse eelnevalt kokku 

lepitud punktisummani (nt 10 punkti).  

LEIA MIND ÜLES! 

Mängijaid paarisarv. Mängus on pildikaarte paarikaupa. Iga mängija tõmbab endale kaardi, 

mida ta  teistele ei näita. Nüüd tuleb mängijate seast üles otsida oma pildikaardi paariline. 

Selleks tuleb kaaslastele küsimusi esitada. Kui paarilist otsib näiteks valge toonekurg, võib ta 

küsida: „Kas sa oled suur lind?“ , „Kas sul on pikk nokk?“, „Kas sa armastad konni?“ jne. Kui 

vastus on eitav, otsitakse uus mängija, kellele küsimusi esitada. Kui vastus on jaatav, küsitakse 

edasi, kuni on selge, kas küsitava käes on sama pilt. Mängitakse, kuni kõik mängijad on paari 

leidnud.  

OTSI METSLOOMI? 

Mängus on kahte liiki kaarte ühepalju (koduloomad ja metsloomad – kumbagi nt 2 x 7 kaarti). 

Mängijad jagatakse kahte kolonni. Mõlema kolonni juures stardijoonel on rõngas. Kaardid 

laotakse kummagi kolonni vastu saali teise otsa üksteise kõrvale pildipool allapoole – läbisegi 

kodu- ja metsloomad. Koguma hakatakse metsloomi.  Mängujuht ütleb meeskondadele, mitu 

kaarti tuleb koguda (7). Mängujuhi märguandel jookseb kolonni esimene oma meeskonna 

kaartide juurde, keerab ühe kaardi ümber – kui kaardil on metsloom, viib ta selle oma 

meeskonna juurde rõngasse. Kui kaardil on koduloom, paneb ta kaardi samasse asendisse 

tagasi pildipool ülespoole. Seejärel jookseb mängija meeskonna juurde tagasi ja annab teate 

järgmisele.     



PUTUKATE VÕIDUJOOKS 

 

Mängijaid paarisarv - 12 või rohkem, kes istuvad või seisavad ringselt 0,5 m vahedega 

kohatähistel. Mängus on ühesuguseid pildikaarte paarikaupa. Iga mängija saab kaardi ja asetab 

selle enda ette maha. Mängujuht hüüab mõne mängus oleva pildikaardi nime. Mängijad, kellel 

on mängujuhi poolt hüütud kaart, hakkavad võidu jooksma ümber ringi, proovides jõuda 

esimesena oma kohale tagasi. Joostakse päripäeva. Tublim on see mängija, kes jõuab kiiremini 

oma kohale tagasi. Iga 3-4 mängukorra järel vahetavad mängijad omavahel kaardid.  

Variatsioon 1: joostakse sikk-sakina mängijate vahelt. 

Variatsioon 2: mängujuht hüüab pildikaartidel olevate putukate nimetuste asemel väiteid. 

Näiteks: nüüd jookseb putukas, kellel on:  astel, 6 jalga, 8 jalga, kes: hüppab, lendab, koob võrku 

jne. vastavalt mängijate vanusele ja õppetegevuse eesmärkidele.  

Mängud koostanud või kogunud ja kohandanud E.Sepper ja E.Külmallik 

 

MÄNG ÜKSIKUTE PILDIKAARTIDEGA: 

ÜHISOSA 

„Memory“ mängu kaardid (või mistahes pildikaardid) segatakse hästi läbi ja pannakse laua peale, 

pildipool allapoole. Esimene mängija avab kaks suvalist kaarti, näiteks: lumememm ja lammas. Nüüd 

peab ta kiiresti midagi ütlema, mis neid kahte mõistet seob. Võib-olla ütleb ta: „Mõlemad on valged“ või 

„Mõlemad on õues“ või „Mõlemad algavad l-tähega“. Kui ta on ühe ühisosa leidnud, võib ta mõlemad 

kaardid endale jätta. Kui tal midagi pähe ei tule, paneb ta kaardid jälle tagurpidi oma kohale tagasi. Nüüd 

on järgmise mängija kord. See, kellel on lõpuks kõige rohkem kaarte, on võitnud. Kui mängija avab 

juhuslikult kaks samasugust „Memory“ kaarti, on see lisavõit ja ta võib need kaardid samamoodi endale 

võtta.  

365 mängu lastele igaks päevaks, Varrak 2009 

 

 

 

 

 


