
Liikumiskaardid “Tee järgi!” 
 

“Tee järgi!” on lastele mõeldud liikumismäng, kus tuleb jäljendada poosi või käte asendit,mida pildil näeme.

Vanus: 5+
Mängijate arv: 1 kuni 4

Komplekti kuulub 80 kaarti (32 inimese kujutisega, 48 käte kujutisega) ja juhend. 

Selles mängus peab osaleja tegema järele pildil nähtud poosi või käte asendit. Selle jaoks on vaja teha
konkreetne liigutus.Kaartidel näidatud liigutuste kordamine ei ole lihtne ülesanne. Raskus ei seisne mitte
selles, et liigutused nõuavad erilisi füüsilisi võimeid, vaid nende ebatavalisuses. Piltidel olevad liigutused
erinevad nendest, mida inimesed igapäevaelus teevad. Mõnda liigutust ei õnnestu esimesel korral sooritada
isegi täiskasvanul, kuid raske ja samas teostatav ülesanne teeb tuju heaks ja annab põhjust ülesandele
lahendust otsida. Niisugune otsingutegevus omakorda tekitab aju süvastruktuurides ergutuse, mis aktiveerib
ajupoolkerade tööd. Lisaks aitab mäng kaasa tähelepanu ja ruumilise taju arendamisele ning parandab
reaktsiooni.

Psühholoogid kasutavad mängus pakutud liigutuste komplekti sageli laste psühhomotoorse arengu ja
neuropsühholoogilise korrigeerimise programmides ning vaatamata oma lihtsusele ja võlule on see tõhus
töövahend. Mängu saavad mängida ka mitte spetsialistid, sest see on lihtne ja arusaadav.

Mäng
 

Kaardid asetatakse mängijate ette tagurpidi. Mängujuht pöörab ülemise kaardi ümber ja asetab selle
mängijate ette. Osalejad peavad kaardil kujutatud asendit võimalikult kiiresti järele tegema. Mängujuht hindab
ülesande sooritamise täpsust ja kiirust. Mängu keerukuse ja selle kestuse määrab juht, võttes arvesse
mängijate vanust, psühholoogilisi ja füsioloogilisi iseärasusi.

Juhul, kui teil on arendava ülesandega eesmärk, siis tuleks mängu alustada lihtsate kaartidega, liikudes järk-
järgult keerukamate juurde. Selleks peaksite lihtsamate liigutustega kaardid asetama kaardikuhja ülaosasse.
Kui mäng on meelelahutuslik, siis võib kaardid lihtsalt segada ja nende esitamise järjestuses puudub loogika.
Koolieelikuga suhtlemise oluline komponent on innustamine: oluline on võimaldada lastele eduelamust. Töös
nooremate koolilaste, teismeliste ja täiskasvanutega saab mitte ainult innustada mängijaid ülesannete õigele
sooritamisele, vaid teha ka trahve valesti lahendatud ülesande eest. Variante on palju, need võib jätta
mängujuhi otsustada. Allpool on esitatud mõned mängu variandid, mida on väga lihtne kasutada. Reeglina
pakub nende rakendamine lastele ja täiskasvanutele palju tegevust, rõõmu ja nalja.

 



kui kaardil on kaks kätt ristis, tuleb need panna paralleelselt õlgadele: parem käsi paremale, vasak käsi
vasakule (vt joonis 1.);
kui kaardil on kujutatud mitte ristiasendis käed, siis tuleb käed ristata. Vasak käsi tuleb panna paremale
õla ja parem käsi vasakule õlale (vt joonis 2.)

Põhivariant
 

See mänguvõimalus on mõeldud igas vanuses osalejatele alates eelkooliealistest lastest. Enne mängu
alustamist teatab mängujuht, mis auhind ootab võitjat, kui poos on õige. Mängijate ees on kaartide kuhi,
piltidega allapoole. Mängujuht võtab ühe kaardi ja mängijad jäljendavad poosi või žesti nii kiiresti kui
võimalik. See, kes sooritas ülesande viimasena, jätab kaardi endale. Järgmisena keeratakse järgmine kaart
ümber ja tegevust korratakse, kuni kõik kaardid on otsas. Võidab see, kellel on kõige vähem kaarte.

Pakis on ka kaarte asenditega, mida on võimatu järele teha (näiteks kaks vasakut või kaks paremat kätt). Sel
juhul peaksid mängijad käituma järgmisel viisil: 

See, kes täidab selle ülesande viimasena, jätab kaardi endale.

Juhul, kui ebareaalsete kaartide reegel osutub mängijatele keeruliseks, võite mõelda muudele lihtsamatele
tegevustele (näiteks lihtsalt tõsta käsi üles).

joonis 1 joonis 2



Muud mänguvõimalused
 

Mänguvõimalus 1
Seda mängu võimalust saab kasutada eelkooliealiste ja algkooli lastega.
Iga osaleja tõmbab pimesi ühe kaardi. Osalejad uurivad hoolikalt oma kaarti, jäljendavad seal kujutatud poose
või žeste ja jäävad liikumatult seisma. Pärast mingi kindla aja möödumist (selleks võite kasutada nt liivakella)
kontrollib mängujuht soorituse õigsust.

Mänguvõimalus 2
Algkooliealistele lastele
Mängujuht (see võib olla täiskasvanu või üks lastest) määrab kaartide arvu ning asetab kaardid pildiga väljapoole
vabale, lauale või põrandale. Seejärel näitab mängujuht ette ühel kaardil kujutatud žesti või poosi. Teiste
osalejate ülesandeks on leida kaart, millel olevat asendit jäljendati. See, kes esimesena õigesti arvab, saab
järgmiseks mängujuhiks. 

Mänguvõimalus 3
Algkooliealistele lastele
Lasterühm on jagatud kaheks võistkonnaks. Mängujuht (psühholoog, õpetaja, lapsevanem või mõni muu
täiskasvanud inimene) seisab kahe võistkonna vahel, mõlemast võrdsel kaugusel. Mängujuht hoiab käes
võistkondade jaoks eelnevalt valitud sama raskusastmega aga erinevaid kaarte. Kummastki võistkonnast jookseb
esimene osaleja mängujuhi juurde. Mängujuht näitab mõlemale individuaalset kaarti ning osalejad jäljendavad
kaardil kujutatud žesti või poosi, misjärel naasevad oma meeskonna juurde, andes järjekorra edasi. Osaleja, kes
näitas poosi või žesti valesti, saab oma meeskonna juurde tagasi joosta alles siis, kui sooritab ülesande õigesti.
Mäng lõpeb siis, kui ühes võistkonnas on iga osaleja täitnud ülesande ühe korra. See võistkond on võitja.

Mänguvõimalus 4
Alg- ja põhikooli õpilastele
Mängu läbiviimine paaris. Harjutuse saab muuta keerulisemaks, kui osaleja sooritab ülesande kinnisilmi. Üks
kahest mängijast valib juhuslikult kaardi, uurib seda hoolikalt ja ilma partnerile kaarti näitamata selgitab talle
selgelt ja arusaadavalt, mida tuleb teha, et ta saaks kaardil kujutatud asendit täpselt korrata.

Mänguvõimalus 5
Mõeldud individuaalseks tööks
Selles mängu variandis peab mängija põhiülesande täitmisega (kaardil näidatud asendi jäljendamine)
samaaegselt lugema luuletust, kordama korrutustabelit, laulma laulu, vastama mängujuhi küsimustele vmt.
Eeltöö: trükitud ja välja prinditud keeleväänamise laused (“Kummitus kummitas kummikutega kummutis” jmt).
Enne mängu algust valib mängija juhuslikult keeleväänamise lause, tutvub sellega ja püüab meelde jätta. Seejärel
näitab mängujuht vaheldumisi erinevaid kaartidel kujutatud asendeid, mängija peab samaaegselt jäljendama
liigutust ja hääldama keeleväänajat. 

Pange tähele, et mängujuht saab mis tahes mängu mitmekesistada või muuta keerulisemaks, näiteks näidata
kaarte tagurpidi. Osalejate ülesanne on sama: kaardil kujutatud liigutus võimalikult kiiresti ära tunda ja järele
teha. Kui seda mänguviisi kasutatakse rühmas, siis võtab kaardi endale see mängija, kes ülesande viimasena
sooritas. Võidab see, kellel on mängu lõpus kõige vähem kaarte.

Oleme kindlad, et leiate palju oma viise liikumiskaartide kasutamisel. 
Soovime, et mängiksite kasuga ja naudinguga!

Koostaja: Velsam OÜ
www.minutarklaps.ee
info@minutarklaps.ee
Lohkva küla, Luunja vald 62207

 


