
 
 

 

 

 

Kivimängud 

KIVIHÄÄLED 

Vahendid:  

Igal mängijal 2 kuni väikese kanamuna suurust kivi. Seistakse ringis. 

Ülesanne: 

• Saa sõbraks oma kividega. Katsu oma kive. Millised nad on Sinu peos? On nad muutunud 

soojaks? Klõbista oma kive vastamisi. Kuula häält parema kõrvaga, vasaku kõrvaga, 

kinnisilmi. Kas kivid on muutunud Sinu omadeks? 
• Kiviklõbin läheb rändama mööda ringi. Mängujuht näitab ette rütmi, kui kiiresti klõpsud 

peavad liikuma. 
- südamerütmis. Mängijad annavad kiviklõpsu edasi samas rütmis, süda on rahulik, oled 

rõõmus ja tunned ennast hästi. 

- jooks, ärevus. Klõbinaring liigub kiiresti 
• Anname oma klõbinad edasi sõbrale, proovi hoida tempot. Klõbinaring liigub päripäeva, 

siis ka vastupäeva. 
• Rahutud klõpsud. Tehes kividega ühe klõpsu, liigub klõps edasi samas suunas. Kahe 

klõpsuga muudad suunda. 
• Sõbraklõps. Mängujuht leiab silmsideme ühe mängijaga ja teeb tema suunas kiviklõpsu. 

Leitud sõber „püüab“ klõpsu kinni, loob silmsideme teise mängijaga ja saadab klõpsu 
talle. 

Variandid: 

• Mängijad hakkavad klõbistama oma kive talle meeldivas rütmis. Liigu ringi ja leia, kellel 

on sama rütm. Kas sellise rütmiga mängijaid on veel? 
• Kuula oma kivide klõbinat ja sõbra kivide klõbinat. On nad sarnased? Erinevad? Leia 

teine mängija, kelle klõbinad on Sinu omaga hästi sarnased. 

http://www.oue.ee/oppematerjalid/lohusuu-2006/kivihaeaeled/ 

 

 



 
 

 

 

 

MUUSIKA METSAS 

Leia loodusest vahendeid, millega saab heli tekitada (kivid, käbid, sügislehed, puupulgad jne) – igale 

mängijale 2 tk. Kuula, mis häält sinu „pill“ teeb ja võrdle seda teiste „pillidega“. Laulge koos üks tore laul 

ja mängige looduspilli saateks. Kui grupp on suur, saab moodustada orkestri (näiteks mere ääres mängib 

kiviorkester või sügiseses metsas leheorkester). Kui pille on loodusest raske leida, saab kasutada ka 

kehapille (plaksutamine, patsutamine, trampimine jne).  

Autor: E.Külmallik 

VÕITLUS KIVIDE PÄRAST 

Koguge ühe võrra vähem kive, kui on mängijaid. Seejärel paigutage kivid umbes meetri tagant ritta. 20 

meetri kaugusele tõmmake kividega rööpne stardijoon. Iga vooru algul asuvad mängijad stardijooone 

taha ja jooksevad märguande peale kivide juurde. Igaüks püüab hõivata ühe kivi, pannes sellele jala 

peale. Kivi kuulub õigusega mängijale, kelle jalg on seal esimesena. Üks mängija jääb kivist ilma ja langeb 

mängust välja. Teised pöörduvad stardijoone taha tagasi, mängujuht kõrvaldab reast ühe kivi ja algab 

uus voor. Võitlus kivide pärast lõpeb, kui mängu jääb vaid üks mängija.  

Zapletal, M. 1000 mängu Tallinn, 1984 

PEEGELPILDIS 

Lapsed võtavad paaridesse ja leiavad rannalt kumbki võrdse arvu kive (nt 4-5). Liivale tõmmatakse joon. 

Üks laps laob leitud kivid ühele poole joont mustrisse. Teine laps püüab laduda oma kivid peegelpildis 

teisele poole joont. Kontrollitakse õigsust ja vahetatakse osad.  

Mänd, M. Mängides õpime ja õpetame Tea ja Toimeta nr 35 Ilo, 2008 

MITU  TEISES KÄES? (MATEMAATKA MERERANNAL) 

Mängu eesmärgiks on looduslike vahenditega arvude liitehituse tundmaõppimine 10 piires. Vaja läheb 

igale lapsele niimitu väikest kivikest, kui on õpitav arv. Õpitakse tundma näiteks arvu 5 koostist. 

Seistakse poolringis. Iga laps võtab viis kivikest ja jagab need kahte pihku ning suleb siis peod. Üks lastest 

kutsutakse ringi ette, see avab ühe peo ja ütleb seal olevate kivikeste arvu. Kes esimesena oskab ütelda, 

mitu eset on teises peos, tuleb rühma ette ja esitab oma ülesande. Teine pihk avatakse ainult siis, kui 

seal olevate kivikeste arv öeldi õigesti.  

Idee: Kütimets, K. Matemaatikamängud lasteaias ja esimeses kooliastmes AS Atlex 2008 

 



 
 

 

LEIA OMA SÕBER KIVI 

Mängijad istuvad ringis. Ringi keskele kallatakse kotitäis kive (puulehti vms). Igaüks valib endale ühe kivi, 

paneb sellele nime ja mõtleb välja väikese loo oma kivi kohta. Järjekorras esitletakse teistele oma kivi ja 

jutustatakse lugu. Kui kõik on oma kivi esitlenud, pannakse need tagasi kotti ja segatakse. Koti sisu 

kallatakse uuesti ringi keskele. Iga mängija otsib üles oma sõberkivi. Kui algul tundusid kõik kivid 

sarnased, siis nüüd on igal kivil „oma nägu“. Mäng õpetab märkama, et kõigel meie ümber on oma nägu.  

http://jiipeenetti.fi 

 

ERINEV - ÜHESUGUNE 

Iga mängija leiab endale kivi.  Istutakse ringis ja kordamööda räägib igaüks, mille poolest tema kivi 

teistest erineb (mille järgi ta oma kivi ära tunneb). Märgatakse, et kõik kivid on erinevad, nagu 

inimesedki. Arutletakse, miks inimene valib kivi (või sõbrad, riided jne.) oma nägemuse järgi ja miks oma 

arvamust peetakse teiste omast olulisemaks. Õpetatakse märkama ja lugu pidama erinevustest, kuid ka 

märkama sarnasusi.  

http://jiipeenetti.fi 

KIVITERETUS 

Vahendiks kivid. Lüüakse kive kokku ja öeldakse: Tere …. Omadussõna … naabri nimi. (nt tere 

mõnus Moonika). Omadussõna algab sama tähega kui naabri nimi. Kivid liiguvad käest-kätte.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mänge mere äärde 

MAJAKAS 

Ettevalmistus: lepitakse kokku, kes hakkab majakaks, kes laevaks. Ülejäänud mängijad on karid. Laeval 

seotakse silmad kinni. 

Mängu käik: laev viiakse ruumi teise otsa. Tema ülesanne on jõuda majaka juurde. Majakat on kerge 

leida, sest tema teeb kogu aeg „piip-piip“. Kuid teel on hulk karisid. Õnneks peavad „karid“ hakkama 

sisisema, kui laev satub mõnele neist lähemale kui kaks sammu. Nii teab laev suunda muuta. Kes tervena 

majakani jõuab, hakkab uueks majakaks ning valitakse uus laev. 

Ja veel: kahtemata on laeval kergem seilata, kui karid liikumatult oma kohal seisavad. Seetõttu peaks 

karidega enne kokku leppima, et sellest reeglist kinni peetaks.  

„100 mängu lapsega“   Pere ja kodu raamat 2003 AS Ajakirjade kirjastus 

LAEVAHUKK 

Vaja läheb 10-12 m pikkusi köisi, mille ühte otsa on seotud silmus, iga meeskonna kohta üks. Maha 

märgitakse laeva kontuurid. Kaldajoon asub laevast 5-8 m kaugusel. Mängijad, kaks või enam 

meeskonda, valivad endale kapteni ja pootsmani. Nad rivistuvad laevale kolonnidesse, pootsman kõige 

ees ja kapten lõpus. Märguande peale ujub iga meeskonna pootsman kaldale ja viskab seal silmusega 

köieotsa oma meeskonna esimesele mängijale. See mängija püüab köie kinni,  libistab silmuse endale üle 

pea vöökohale ja laseb end pootsmanil kaldale tõmmata. Seejuures ei tohi köis puudutada maad s.t. köis 

peab kogu aeg pingul olema. Seejärel päästetakse meeskonna teine liige jne. Kapten lahkub laevalt 

viimasena. Võidab see meeskond, kes suutis oma mehed esimesena päästa või meeskond, kes päästis 

kontrollaja jooksul rohkem mehi.  

Kurai, L. Meie mängud Tallinn, 1951 

MAASTIKUMAAL LOODUSLIKE VAHENDITEGA 

Mäng toimub tasasel pinnal. Mängida võib ühekaupa või võistkonniti. Mängu eesmärgiks on teha pilt 
metsas või mere ääres käigust. Kasutada ei tohi elavate taimede osi!  
Esmalt tuleb leida neli puuoksa, millest tehakse pildile raam (võib kasutada ka kivikestest, teokarpidest 
vms raami). Seejärel tuleb vastavalt ideedele kujundada ka pildi sisu. Kasutada võib igasugust ümbruses 
leiduvat materjali. Pilt võib olla ka ruumiline.  
Iga võistleja/võistkond räägib mängu lõpus oma pildi loo. Parima töö väljaselgitamiseks hindavad töid 
kõik mängus osalejad.  
Idee: http://www.studioviridis.ee/muraste/ 
 



 
 

 

LEIA RANNALT ENDALE MEELIV ESE  

Iga mängija leiab rannalt endale meeldiva eseme. Seejärel kogunetakse ringi ja igaüks tutvustab 

oma eset ning leiab seoseid endaga – miks just see asi teda kõnetas ja kuidas ese teda ennast 

iseloomustab.  

 

ÕPPETEGEVUS „VALGUS JA VARI“ 

1. Vaatlus rannas päikesepaistelise ja sooja ilmaga. 

Õpetaja tõmbab vastu päikest märjale liivale pika joone. Lapsed seisavad joonel hajutatult 

seljaga päikese poole. Sule silmad! Mida sa tunned seljal? (Vastused: soe, palav, kuum jne) Kus 

sa tunned päikest rohkem, kas seljal või näol? Miks? Mis teeb sulle sooja tunde?  

Vaata enda ette, mida sa näed liival maas? (Vari,....) Kas vari tekkis päikese poole, kuhu langesid 

päikesekiired ja sa tundsid sooja või hoopis teisele poole? 

Lisa oma varjule parem ülestõstetud käsi! Vasak käsi (jne)! 

 

 

         Fotograaf Elve Pill 

 

 

 



 
 

2. Võistlusmäng: „Naljakas vari“.  

Kes suudab enda ette maha tekitada kõige kummalisema varju. 

 

 

         Fotograaf Elve Pill 

3. Arutelu ja kokkuvõtte tegemine:  

Kui sa oma kohalt ära tuled, kas sinu vari jääb sinna alles? Miks? Mis on vajalik selleks, et vari 

tekiks? (vastused: mina, mingi asi, ese, päike, jne) 

VARI TEKIB SIIS, KUI MINGI TAKISTUS JÄÄB PÄIKESEKIIRTELE ETTE. 

4. Varjumäng  

Lapsed jaotuvad paaridesse hajutatult joonel. Üks lastest seisab joonel, paariline joonistab tema 

varju piirjooned märjale liivale. Iga paar saab ämbri. Otsitakse teokarpe, millega ääristatakse 

varju piirjooned.  

Varju omanik kirjutab varjule oma nime. 

Varjude loendamine vasakult paremale. Numbri kirjutamine liivale. 

 

 

 

 



 
 

 

 

         Fotograaf Elve Pill 

Õppetegevuste koostajad: Elve Pill ja Tiina Raudsepp Pärnu Tammsaare Lasteaed 

 

 
SAARELE, MERRE, PAATI! 

Märgi mängualale maha joon ja rivista mängijad joonele. Leppige kokku kumb joonepool on 

meri, kumb saar. Mängujuht hakkab jagama käsklusi. Kui ta ütleb: „Merre!“ – hüpatakse mere 

poole joont, kui ta hüüab: „Saarele!“ – hüpatakse teisele poole joont. Kui mängujuht hüüab aga: 

„Paati!“, tuleb hüpata nii, et üks jalg jääb ühele ja teine teisele poole joont.  

Variatsioon: kui on võimalik maha märkida igale mängijale saar (kriidi- või nööriring näiteks), siis 

hüppab igaüks ringi sisse saarele ja ringist välja merre. „Paati“ käskluse korral jääb üks jalga 

saarele ja teine merre. Võib anda ka käskluse: „Vaheta saart!“ – siis tuleb kõigil omavahel saari 

vahetada.   

Koostaja: Eve Külmallik 

 

 

 


