
Muusikaline mäng „Kurviline tee“  

Lastele jagatakse papist roolid, võivad olla ka lendtaldrikud. Õpetaja mängib klaveril 

meeleolukat muusikat ja lapsed „sõidavad“ läbisegi. Kui kõlab kõrge akord, peavad lapsed 

kohe seisma jääma, end sirutama ja käed koos rooliga üles tõstma, kui kõlab aga madal akord, 

peavad kohe kükitama. Akord tähendab piduripedaali. Kui õigeaegselt ei „vajuta“ pidurit, on 

toimunud liiklusohtlik olukord (arutleda lastega, mis võis juhtuda). Kindlasti tuleb tähelepanu 

pöörata ka sellele, et mitte „sõita kokku“ teise „autoga“.  Mängida võib ka ringjoonel. Siis ei 

tohi eessõitjast mööda minna. Miks mitte tutvustada lastele ka samal ajal liiklusmärke 

„Möödasõidu keeld”, „Loomad teel” jne. Mängus võib kehtida ka reegel, kes teeb valesti, 

läheb mängust välja autot remontima. Mängitakse nii kaua, kuni on selgunud võitja või kuni 

lastel mängulusti jätkub. 
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Muusikaline mäng „Allikas, jõgi, meri“  

Sobib ka veekogude õppimiseks. Tuletatakse meelde, mis on allikas, jõgi  ja meri. Räägitakse 

ka nende suurusjärkudest. Eelnevalt lepitakse kokku, milline pill tähendab allikat (nt. 

marakas), kastanjett tähendab jõge ja tamburiin merd. Lepitakse kokku ka liikumisviis – 

marss, hüpaksamm vm.  Kui õpetaja mängib marakaga ehk allikas, siis kõnnivad lapsed 

üksinda läbisegi, sest allikas ongi väike. Kui kostab tamburiin, siis see tähendab ringi võtmist 



ja liikumine toimub sõõris, sest meri ongi neist kolmest kõige suurem. Kastanjett tähendas aga 

jõge ja siis tuleb leida endale paariline ja liikuda edasi kahekesi.  

 

Muusikaline mäng „Meeleolu ring“  

Lapsed seisavad ringjoonel ja hakkavad muusika rütmis palli käest kätte andma. Kui kõlab 

lõbus muusika, antakse palli paremale poole, kui aga kõlab kurb meloodia, hakatakse palli 

kohe vasakule ehk vastassuunas andma. Samal ajal kaasmängijad plaksutavad koos 

muusikarütmis. See teeb lihtsamaks ka rütmi tabamise neile lastele, kes peavad palli samuti 

rütmi järgi naabrile andma. Kui mäng on selge, võime kasutada vanemas rühmas ka kahte – 

kolme palli.  

Duuri ja molli asemel võib kasutada ka madal – kõrge muusika või hoopis  kahte erinevat 

pillikõla. 
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„Pudelipillid” 

Laual on 5 klaasist pudelit, milles on erinevat värvi vesi ja häälestatud JO – SO. Kõigepealt 

pööran tähelepanu visuaalselt nähtavatele omadustele. Mis värvi vesi pudelites on? Kus on 

tumedam – heledam, kas vasakul või paremal? Mitmendas pudelis vasakult (paremalt) on 



vähem, kus on rohkem vett? Seejärel mängin lastele tuttava muusikapala – nt „Tiiu 

talutütrekene“. Millisel pudelil on madalam heli, kas see asub paremal või vasakul, mitmes 

see paremalt (vasakult) vaadates on? Millisel pudelil kõrgem heli? Kui suur on seal veetase? 

Analüüsis võiks välja tulla, et mida rohkem vett, seda madalam heli ja mida vähem vett, seda 

kõrgem heli. 
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