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Sissejuhatuseks

Mängude kogumikku on koondatud mitmesuguseid mänge eesmärgiga muuta õpilastele põhiteadmiste 
omandamine huvitavaks ja märkamatuks õpitegevuseks ning pakkuda rohkem mängulisust algklasside 
tundides, et säilitada õpilastes koolirõõmu ja õpihuvi.

Mitmekülgsete mängude pakkumiseks ja valiku hõlbustamiseks on kogumik jaotatud kolmeks osaks.
Esimeses osas on mängud ainetundides kasutamiseks. Mängude süstematiseerimisel on arvestatud 

I kooliastme 1. klassi ainekavasid ja RÕKi nõudeid. Kogumikus aitavad orienteeruda kuude nimetused. 
Iga kuu kohta on võimalikult palju mänge, mida õpetajad saavad kasutada oma äranägemise järgi.

Kogumiku esimest osa saab kasutada 1. klassis:
ainetundides nagu eesti keel, inimeseõpetus, käsitöö, loodusõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus;
õues või ruumis;
katsete ja uurimuste läbiviimiseks (mängulised tegevused).

Teise osa moodustavad mängud, mis on valikuliselt kogutud 1918–1940 perioodist ehk esimeses Eesti 
Vabariigis ilmunud ajakirjadest. Need on valdavalt mängud ajutegevuse ergutamiseks ja mõtlemise aren-
damiseks. Mänge saab kasutada kiirematele õpilastele lisaülesannete andmiseks, võistlusmängudena või 
ajaviitena nuputamiseks. Samas kannavad need mängud endas „ajaloolist” hõngu. Igal mängul on juures 
viide, mis näitab, kust mäng pärineb. Nende mängudega õpivad lapsed õpetaja abiga tekstide kaudu 
mõistma sel perioodil olnud ameteid ning keelekasutust. Teiseks loovad need mängud järjepidevuse, 
andes lapsele ettekujutuse esivanemate mängudest ja tegemistest. Lapsel on võimalik vanematelt uurida, 
kes tema suguvõsast elas sel perioodil ja mängis neid mänge.

Kolmandasse osasse on kogutud mängud, mis pole otseselt seotud ainekavadega, kuid mida õpe-
taja saab vajadusel kiirelt kasutada kas omaette mänguna või mõne mängu liitosana, näiteks mängu 
alustamiseks liisusalm, lühisalmike keelemänguks. Nimetatud vajadus selgus ekspertidelt (õpetajatelt) 
saadud hinnangutest kogumikule. Kogumiku kolmas osa pakub:

mänge vahetunniks;
liisusalme, et treenida mälu;
mitmekesiseid liisutamisviise, mis aitavad kaasa õpilase loovuse arengule;
pantide lunastamisviise, mis paneb mängijaid mõtlema, arutlema ja vastavalt tegutsema ning ühtlasi 
säilitab vanade traditsioonide järjepidevuse.

Lisad sisaldavad materjale, mis on vajalikud teatud mängude juures ning kergendavad õpetaja etteval-
mistust mängude läbiviimisel. Õpetajate ettepanekul on koostatud ja lisatud punktiarvestuse tabel (kogu-
mikus lisa nr 7), mida on võimalik kasutada erinevate mängude juures.

Mängude register on koostatud kogumiku esimese osa mängude kohta, mis on ära toodud kahes 
variandis, et kiirendada vastavates ainetundides sobivate mängude valikuid või nende kiiret leidmist. 
Esimeses variandis on register tabeli vormis. Teises variandis on kuude lõikes ainete kaupa loetletud 
mängud.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
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Viimased leheküljed kannavad pealkirja „Minu märkmed” ning on jäetud tühjaks, et õpetajad saaksid 
teha märkmeid. Kokkuvõtteks lisan K. Saksa (2001: 54) poolt välja toodud õpetaja ja õpilase rollid, mida 
peaks silmas pidama mängu juures.

Õpetaja: 
tee lühike mängu demonstratsioon;
tutvusta reegleid ja kontrolli, kas neid mõisteti;
kui tarvis, kohanda mäng vastavalt tunni/õpilaste vajadustele;
leia sobiv moodus, et kõik õpilased oleksid haaratud;
hoia tegevus oma kontrolli all;
kirjuta vajalik tahvlile;
lõpeta mäng haripunktil;
kasuta mängu erinevaid variante.

Õpilased:
aidake üksteist;
võtke endale mõni minut aega mõtlemiseks ja ettevalmistamiseks;
pidage kinni järjekorrast, et kõik saaksid vajadusel esineda;
töötage kõik samaaegselt;
töötage kõik pingsalt kaasa; mäng ei pea olema puhkus, vaid ülesande sooritus.

Autor loodab, et käesolev mängude kogumik on abiks õpetajale ainetundide vaheldusrikkamaks ja huvi-
tavamaks muutmisel. Kogumik säästab õpetajate aega, vähendab otsimise ja väljamõtlemise vajadust. 
Kogumikus pakutavad mängud ja uurimusliku sisuga ülesanded aitavad lapse koolipäeva muuta lõbusa-
maks ning pakuvad positiivseid emotsioone, õnnestumise kogemusi ja säilitavad õpilastes koolirõõmu ja 
õpihuvi. Kogumik tõhustab õpetajate tööd, soodustab I klassi õpilastel sujuvamat üleminekut mängu-
keskkonnast õpikeskkonda.
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PIKTOGRAMMIDE SELGITUSED                                            

Mängukirjelduste iseloomustamiseks on lisatud piktogrammid, mis vastavalt mängu sisule on jagatud 
kolme alarühma.

1 Siseruumis 

2 Õues 

3 Koduse ettevalmistusega mängud

4 Kogu klass

5 Rühmad

6 Paaris

7 Kärarikas

8 Vaikne

9 Individuaalse keskendumisega

U Uurimus

K Katse

U/K Uurimus/Katse




