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Mäng OSAVAD SÕRMED
Mängu eesmärgiks on lapse kognitiivse võimekuse tõstmine, põhjus-tagajärg seoste
loomine; õpetada tundma ja tunnetama geomeetrilisi kujundeid (nt suured kujundid,
väiksed kujundid - tuleb õige kujund ja suurus leida, mis millegagi kokku sobib ehk õige
paariline leida ning arendada peenmotoorikat. Samuti pakkuda lastele rõõmuelamust.
•
•

Mäng sobib kasutamiseks nii väikelastele kui vaegnägijatele.
Juhendaja abiga saavad mängida ka pimedad lapsed.

Mäng
Karp ja mänguplaadid:
• Materjalid: vineer
• Mõõdud: 24,5 cm x 34,6 cm
• Mänguklotsid: täispuit.
Punutud nöörid-paelad.
Mäng on värvitud kvaliteetse, ökomärgistusega Flügger värvidega. Värvidel on kaks
märgist: Euroopa Liidu ökomärgis (EU Ecolabel, Euroopa Liidu lilleke) ja Põhjamaade
ökomärgis (Nordic swan, Põhjamaade luik). Värvid on ohutud ja neid võib kasutada
lastele mõeldud mänguasjade värvimiseks.

Kasutamine
Mängul on kaks erinevat poolt:
1. Üks on kujundite õppimiseks ja leidmiseks.
Mängida nii:
• Leida igale kujundile oma koht. Kombata kujundit klotsil ja leida sama kujund
plaadil.
•

Asetada kujund plaadile (selles osas ei pea veel teadma kujundite nimetusi ja
piisab vaid kompimisest). Neile, kes oskavad juba lugeda, on abiks punktkiri.
Nimetus ja tunnetus koos aitavad leida vajaliku seose.

•

Leida suur ja väike ring, kolmnurk, ristkülik, ruut, romb, poolring, kaheksanurk
(kujundi peale on kirjutatud punktkirjas nimetus).

2. Teine pool mängust on mõeldud ruumis orienteerumise õppimiseks.
Paelte põimimise eesmärk on õpetada liikumise suundi - üles, alla, paremale, vasakule,
all, peal. Tulevad kasutusele ka väljendid alt ja pealt.

Paelte põimimine:
•

Erinevate paelte tunnetus, materjali tunnetus. Põimida paelu läbi aukude vastavalt
oma fantaasiale.

•

Suunatud juhistega:

1) Pane pael läbi ülemise rea vasakult neljandast august. Ülevalt.
2) Pane pael läbi keskmise rea vasakult teisest august. Alt.
3) Pane pael läbi alumise rea vasakult kolmandast august. Ülevalt.

Ohutusreeglid
•

Puhastada ainult niiske ja pehme lapiga!

•

Mitte kasutada kareda pinnaga nuustikuid ega muid sarnaseid vahendeid, mis
võiks pinda kahjustada.

