Täringumäng „EESTI MÄNG“
Põrandal mängitav täringumäng EESTI MÄNG on meeleolukas ja hariv, laste mälu ja
arutlemisoskust arendav mälumäng, mida võib mängida individuaalselt või võistkonnaga. Idee
saime saatest „Eesti mäng". Mäng pakub palju erinevaid võimalusi, kuidas muuta näiteks
nädalateema lastele põnevamaks, koondades kõik lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse
valdkonnad ühte mängu. Mängu eesmärk ongi õhutada lapsi uurima, arutlema, järeldusi tegema
ja katsetama. Mäng koosnes seitsmest valdkonnast (ENDED, LOODUS, EESTI, MÕÕT,
UNENÄGU, PÄIKE, SÕNA) mille koostamisel lähtusime maakonna õppepäeva teemast „MIS
TULEB HOMME – eesti lapse unenägu“ ja oli tervitus Eesti 100 aastapäevaks.
Mängu mängitakse põrandal, liikudes ALGUSE ruudult kurikaga edasi nii mitu sammu
kui täringul silmi. Ruudul, millel peatud, on kirjas valdkond, mille küsimusele vastad
(vastusevariandid). Õige vastuse puhul jääb kurikas paigale, vale vastuse puhul liigub ühe
ruudu tagasi. Kui jõuad viimasele LÕPP ruudule, oled võitnud ja ootab auhind.
Mälumäng on vahva ajaviide, mis ühendab nii õppimise kui ka meelelahutuse.

ENDED
1. Kes enne jüripäeva paljajalu käib, sel …?
2. Vikerkaare peale ei tohi näpuga näidata, muidu …?
3. Arstirohtusid on kõige parem korjata kolm päeva enne
ja kolm päeva pärast …?
4. Kes ilusat heinakuhja teeb, sel ….?

5. Mida peab tegema poiss, et tüdruk teda armastama
hakkaks?

6. Üle uue silla minnes ….?

a)
b)
c)
a)
a)
b)
a)
b)
c)

Läheb kõht karvaseks
jäävad sead kängu
vili põllul ikaldub
Lööb pikne maha
tõmbab taevaisa sind taevasse
kaovad vikerkaarel värvid
Heinamaarjapäeva
seitsmemagajapäeva
jaanipäeva

a)
b)
c)
a)

Tulevad ilusad lapsed
toovad lambad talvel palju uttesid
püsib heinal küünis värske lõhn
Tüdruku juukseid lambaraudadega
lõikama, millega just on lambaid
niidetud ja ütlema „armasta mind!“
b) panema pihlapuu marjad saia või
leiva sisse ning seda tüdrukule
süüa andma. Selle peale armastab
see tüdruk teda üle kõige!
a) Tuleb kolm korda hüpata, et sild ei
laguneks
b) täitub sillal mõeldud soov

LOODUS
1. Mitu pööripäeva on aastas?
2. Kuidas nimetatakse jõhvikaid teisiti?
3. Eestis levinum puuliik on …?

2
4
Varesemari
kuremari
Kuusk tamm

3
8
rebasemari
tuvimari
kask mänd

4. .Millist nädalapäeva pidasid muistsed eestlased
pühaks päevaks?
5. Mitu värvi on vikerkaarel? Nimeta need õiges
järjekorras!
6. Kes või mis on tiigilendlane?

Reede
Neljapäev
Pühapäev
7 – punane, oranž, kollane, roheline, sinine,
tumesinine, violetne
Nahkhiir
Kiil Part

EESTI
1. Mitmest sõnast koosneb Eesti hümn?

2. Mida on vaja leiva valmistamiseks?

3. Kus asub Kapa-Kohila?

4. Millest koosneb regilaul?

5. Kes on hümni sõnade autor?
6. Milline neist on meie hümni kõige viimane sõna?
7. Kus asuvad Gabrieli mänd, Agnese lepp, Siimu sild ja Ristbiteri
kalju?

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

68
78
88
Jagajat
juuretist
korrutist
Pärnus
Raplas
mitte kuskil
Regitähtedest
Regivärssidest
Regiridadest
Regisalmidest
Karl August Herman
Lidia Koidula
Johann Voldemar Jannsen
Rõõm
Õnnista
Isamaa
a) Pirita kloostri juures
b) Taevaskojas
c) Viimsis

MÕÕT
1. Eesti kõrgeim mägi on Suur Munamägi. Mis nime kannab kõrguselt teine
tipp?
2. Haanja kõrgustiku kõrguselt teine mägi on Vällamägi, mille kõrgus on…
3. Eesti pikim jõgi on …

Väike Munamägi
Kuutsemägi
Emumägi
Vällamägi
a) 234 m
b) 304 m
c) 278 m
Võhandu
Pärnu
Pedja

UNENÄGU
1. Unes nähtud metsmaasikad ennustavad sulle
…!
2. Unes nähtud sinine taevas tähendab …
3. Mitu korda öö jooksul näeb inimene und?
4. Mida tähendab, kui näed unes õpetajat?

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Edu ja rõõmu - saavutad oma eesmärgi
Punaseid põski ja head tervist
Peatset lapseõnne
Head elu ja tervist
Saabuvat rikkust
Pere suurenemist
Vähemalt 5
Vähemalt 7
Vähemalt 9
Rasket elu
Igatsust õpetaja vastu
Koolitee jätkamist

PÄIKE
1. Päike on …
2. Nimeta muinasjutt PÄIKESEST!
3. Millisest eesti linnast tõuseb päike kõige varem?
4. Päike tõuseb…?
5.

Päikese tervitust tehes võetakse erinevaid asendeid.
Milliste loomade järgi nimetatakse kahte asendit?

6. Päikesele kõige lähemal asuv planeet on ..?
7. Loe liisusalm, hommikutervitussalm päikesest!
8. Mitu planeeti on Päikesesüsteemis?

a) Planeet
b) Täht
c) Asteroid
Päikesele külla
Tartu Tallinn Rakvere Narva
Idast läänest lõunast põhjast
a) Koera ja hobuse järgi
b) Kobra ja koera järgi
c) Kobra ja hobuse järgi
a) Maa
b) Merkuur
c) Veenus
Päikseratas kullane, veere …
9 – Merkuur, Veenus, Maa, Marss,
Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, Pluuto

SÕNAMÄNG
Moodusta sõnu, mis algab – lõpeb sõnaga …!

TUUL MAA SABA TEE
LUME
KEEL
PEA
PÄEVA PÄIKE

