
 

 

 

 

Valik mänge lindude teemal: 

PÕHI - LÕUNA 

Määratakse mänguala. Ühel pool PÕHI ja teisel pool LÕUNA. Vahe võiks olla kuni 100m. 

1. variant: Mängujuht ütleb: „Lind lendab,“ ja tõstab käed tiibadeks. Mängijad tõstavad käed 

tiibadeks ja hakkavad liikuma PÕHJAST LÕUNASSE. Mängujuht loendab järjest lindude nimesid 

ja ütleb nende vahele ka teisi loomi, kalu, esemeid, mängijate nimesid vm., kui mängija kuuleb 

linnu nime, siis ta lendab edasi, kui ta kuuleb midagi muud, laseb käed alla ja kükitab maha. 

LÕUNASSE jõudmisel vahetub mängujuht (näiteks esimene või viimane) ja hakatakse tagasi 
liikuma PÕHJA. Võib mängida väljalangejatega (kes eksib tiibade tõstmisega või liigub valel ajal) 
või ilma. 

2. variant Kui mängujuht ütleb KEVAD, „lennatakse“ põhja poole; kui mängujuht ütleb SÜGIS, 

liigutakse lõuna suunas. 

http://lemill.net/community/people/avinurmelasteaed 

PART, PART, PÄÄSUKE 

Mängijad istuvad ringis. Mängujuht kõnnib väljaspoolringi, patsutab iga mängija pead ja ütleb 

iga patsutuse peale: “Part“. Kui ta aga ütleb: „Pääsuke!“, peab see mängija püsti hüppama ja 

mängujuhti taga ajama hakkama. Mängujuht peab jõudma ringiga „pääsukese“ kohale, enne kui 

ta kätte saadakse. Kui „pääsuke“ saab mängujuhi kätte, saab „pääsuke“ ise oma kohale tagasi 

istuda ja mängujuht alustab otsast peale. Kui mängujuht jõuab „pääsukese“ kohale istuma ja 

teda kätte ei saada, hakkab „pääsuke“ uueks mängujuhiks ja mäng hakkab otsast peale.  

Mängu võib mängida loomade, putukate, puu-või juurviljana jne nimedega! 

Dickinson, G., Goodwin, J. Laste peoraamat Koolibri, 2000 

 



LINNUHÄÄLED 

Valige kaks last, kes tulevad teiste ette ja pööravad teistele selja nii, et nad ei näe teiste laste 

nägusid. Paluge teistel lastel mõelda üks lind, kelle häält ta tegema hakkab, kuid mitte seda 

ütelda.  Signaali peale hakkavad kõik lapsed korraga tegema valitud linnu häält ja teevad seda 

nii kaua, kuni te annate signaali lõpetamiseks. Kaks valitud last kuulavad ja identifitseerivad 

erinevaid kuuldud loomade hääli. Kui  mõni häältest ära tuntakse, istub see laps, kes seda häält 

tegi, maha. Mäng harjutab kuulamisoskust.  

500 FIVE MINUTE GAMES “Quick and Easy Activities For 3-6 Years Old” by Jackie Silberg  

AHNE PAPAGOI 

Lastel on „sabasuled” (värvilised lindid, sabapallid vms)  selja taha vöö vahele pistetud. Üks 

mängijatest on papagoi, kes hakkab teistelt  sabasulgi ära võtma. Mängus ei joosta mitte 

papagoi eest ära, vaid kaitstakse oma sabasulgi selg ees liikumisega. Püütud/ kätte saadud 

sabad paneb papagoi endale vöö vahele. Määratud aja jooksul vaadatakse mitu sabasulge 

papagoi püüdis. Valitakse uus papagoi ja mäng jätkub.  

Mängud on kohandanud E.Sepper ja E.Külmallik 

KOP-KOP 

Mängijad jagatakse paaridesse. Mängujuht annab igale mängijale ühe linnu pildi, millel on kirjas ka linnu 

nimi. Oma pilti ei tohi paarilisele näidata. Üks mängijatest keerab teisele selja. Selja taha jäänud mängija 

koputab eesseisjale õlale ja ütleb: “Kop-kop!”  “Kes seal on?”, küsib eesseisja. “Olen lind, kelle nimi algab 

… tähega (olenevalt pildist). Nüüd peab eesseisja pakkuma, kes ta selja taga on. Kui ta ära ei arva, ütleb 

teine abistamiseks järgmise tähe jne. kuni eesseisja on linnu õigesti ära arvanud. Seejärel vahetavad 

paarilised osad ja mäng kordub.  

Variatsioon: pärast nime algustähte, antakse vihjeks infot pildiloleva  linnu kohta (näiteks on pildil 

leevike – olen lind, kelle nimi algab “L” tähega, mul on punane kõhualune, sa näed mind peamiselt talvel 

jne ). 

Idee on pärit:  http://oppematerjalid.onepagefree.com/ Kohandanud: E.Külmallik 

LUIGEPAAR 

Mängijad jagatakse paaridesse – nemad on luigepaar. Moodustatakse kaks ringi – ühed paarilised 

siseringis, teised välisringis. Kui muusika hakkab  mängima, liiguvad ringid teine teises suunas (luiged 

lendavad). Kui muusika peatub, peavad paarilised üksteist kiiresti üles otsima ja maha istuma. Viimaseks 

jäänud luigepaar langeb mängust välja.  

Idee: http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=1.5.5._Leikit 



LINNUKAUPLEJA 

Mängujuht-linnukaupleja annab mängijatele lindude nimed. Ühte lindu võib olla mitu. Tuleb ostja ja 

ütleb: ,,Tahan linde osta.“ 

Linnukaupleja küsib: ,,Millist lindu sa tahad?“ 

Ostja nimetab mõne linnu nime. Nimetatud lind/linnud lendab/lendavad väljakule märgitud ala/objekti 

suunas ja peavad seda käe või jalaga puudutama enne koju tagasi lendamist. Ostja proovib linde tabada. 

Tabatud lind saab uueks ostjaks.  

Linnud võivad salaja või õpetaja märguande peale oma nimesid vahetada, et ostja ei teaks, kes ,,lendu 

tõuseb“. 

Raadik, S. Õpime õues mängides  Ilo 2009 

LENDAME LÕUNAMAALE 

Mäng õpetab lapsi eristama tuntumaid ränd-ja paigalinde. Mängijad on ringis. Mängujuht ütleb lindude 

nimetusi. Kui mängujuht nimetab mõnda rändlindu, teevad mängijad kätega lennuliigutusi. Paigalindude 

nime kuuldes kükitavad nad oma pesasse.  

Tõhk, M. Metstötsi rajad, Tallinn 2010 

KÕIK LINNUD TÕUSEVAD LENDU 

Mängijad istuvad ümber laua ja trummeldavad kätega lauaplaati. Seejärel hüüavad kõik kordamööda: 

„Kõik … tõusevad lendu!“ Esimene mängija hõikab näiteks: „Kõik lennukid tõusevad lendu!“ Sel juhul 

peavad kõik mängijad käed üles tõstma. Kui aga keegi hüüab: „Kõik autod tõusevad lendu!“ või siis „Kõik 

kassid tõusevad lendu!“, ei tohi keegi käsi tõsta, sest muidu langeb mängust välja. Võitja on see, kes 

suudab kõige kauem vigu vältida.  

Nooremate lastega saab mängida nii, et mängujuht nimetab ise erinevaid linde-loomi-asju ja lapsed 

reageerivad vastavalt.  

Bernhard,A. Schmidz, S. Laste sünnipäevamängd“ Tallinn 2010 

ISTUMISEGA KULLIMÄNG 

Üks mängijatest on juhtmängija – kull. Kull seisab ruumi või mänguväljaku ühes nurgas. Ülejäänud 

mängijad on vabalt laiali. Algussignaali järel väljub kull nurgast ja  asub teisi mängijaid taga ajama, 

püüdes neid käepuutega tabada. Kui  kullil see õnnestub, istub ta maha. Püüdja ülesannet asub täitma 

tabatu jne. Istujad on teistele mängijatele takistuseks, mille vahel tuleb põigelda. Mängija, kes viimasena 

tabatakse, on võitja.  

Isop, E. Mängude suurraamat 1 Tallinn,  1986 



KADEDAD KANAD 

Valitakse kull. Ülejäänud mängijad moodustavad paarid. Üks paariline seisab teise taga ja hoiab 

tema vöökohast kinni. Esimene mängija on kanaema, selja taga olija on tibu. Kanaema 

ülesandeks on oma tibu kulli eest kaitsta. Kulli ülesanne on tibu tabada seljast. Kui kullil 

õnnestub tibu seljast puudutada, vahetavad kanaema ja tibu rollid – emast saab tibu ja tibust 

kana.  

 


