
 
SABAMÄNG 

 

Mängijad seisavad ringjoonel näoga ringi keskele ja hoiavad sabaga kätt selja taga. Laps, kellel 

saba ei ole, jookseb vastupäeva, võtab kelleltki saba ja seisab tema kohale. Sabata jäänu 

jookseb omakorda ja hangib endale saba. Lepitakse kokku, et üle 1 ringi ei tohi joosta. Kui 

mängijad on omandanud vastupäeva jooksmise, siis võib ilma sabata olla rohkem mängijaid. 

 

 

TEGEVUS LOODUSES 

 

Loodusest leitakse mingi kindla tunnusega taim.  

Iga laps kasutab tegevuse jaoks nööri. Maha pannakse samasugune taimepilt nööridest, kus iga 

laps asetab oma nööri kas lehevarreks või  leheks või õieks varre külge. Kui valmis, vaadeldakse 

ja võrreldakse päris lehega.  

 

 

NÖÖRIKUJUND 

 

Igale mängijale antakse jupp nööri. Üks mängijatest asetab oma nööri maha enda poolt valitud 

kujundina. Järgmine mängija jätkab pilti oma nööriga. Nii jätkatakse, kuni kõik mängijad on oma 

nööri lisanud ja kokku on moodustunud suur kujutis. Üheskoos arutletakse tekkinud kujuntise 

üle (mille moodi see on või mida meenutab). Lõpuks võtab igaüks oma nööri ära tagurpidises 

järjekorras s.t. kes oli viimane võtab esimesena jne.  

 

http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/leikkiasema 

 

NÖÖRIMÄNGUD 

 

Lapsed jagatakse näit. 3 gruppi. Iga laps saab jupi nööri. Igale grupile nimetatakse üks 

geomeetriline kujund, mida nad peavad oma nööridest moodustama. Näit. Ring, ruut, 

kolmnurk. Seejärel koguneb grupp oma kujundi sisse.  

I variant: Mängujuht hüüab ühe kujundi nime ja kõik mängijad peavad jooksma selle kujundi 

sisse ja moodustama seistes oma kehadest sama kujundi. Seejärel hüütakse järgmine kujund ja 

tegevus kordub.  

II variant: Mängujuht hüüab 2 kujundi nimed ja väljahõigatud grupid vahetavad omavahel 

kohad.  

III variant: Iga mängija moodustab oma nöörist endale oma soovi järgi kujundi  ja jällegi 

vahetavad väljahõigatud kujundid kohti.  

IV variant: Kui mängus on mitut värvi nööre, moodustab iga laps endale nöörist pesa. 

Mängujuht hakkab välja hõikama värve (nt punased) ja kõik seda värvi pesaomanikud 

vahetavad pesasid. Kui mängujuht hõikab „Värvipott“, vahetavad kõik mängijad kohti.  

 



V variant: Kui kõik teised variandid on läbi mängitud, tuleb loodusest otsida mängus kasutusel 

olnud kujuga (nt. ring, kolmnurk, ruut, ristkülik) esemeid ja leitud kohale panna oma nöör 

ümber (või selle kõrvale, kui ümber ei ole võimalik panna). Seejärel tutvustab igaüks oma leidu.  

 

 

NÖÖRIDEGA ARVUTAMINE JA KIRJUTAMINE 

 

Mängujuht nimetab arvutustehte, mängijad moodustavad selle nööridest ja lisavad vastuse. 

Võib mängida ka aja peale võistlusena. 

  

Iga mängija moodustab nöörist ühe numbri – kõik peavad tegema nii mitu liigutust, kui number 

on (nt hüpet, keerutust, plaksutust jne). Liigutuse võib nimetada või ette näidata numbri 

omanik või mängujuht.  

 

Mängujuht nimetab sõna, mängijad moodustavad selle nööridest. 

 Iga mängija moodustab maha endale kõige enam meeldiva tähe. Põhjendatakse, miks just see 

täht valiti. Seejärel vaadatakse kogu grupi tähti, kas nendest moodustub mingi sõna? Mis see 

sõna tähendada võiks? Vajadusel võib tähti ümber tõsta. 

 

 


