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Lotte loodusmäng on mõõtmetelt suur ja sisult mahukas Eestimaa looduse teemaline interak-
tiivne lauamäng, mis sobib uute ja huvitavate teadmiste kogumiseks nii väikestele kui ka suur-
tele. Põnevate küsimuste ja vastuste kuulamisega Lotte loodusmäng on kavandatud kompakt-
se ja kaasaskantava mängukohvrina, millesse on pakendatud kõik mänguks vajalikud esemed. 
Mängukohvrit saad igale poole kaasa võtta (piknikule, matkale, kooli jne), et see sobivas kohas 
lahti teha ning kohe mängu alustada. 

MÄNGU EESMÄRK

Lotte loodusmängu eesmärk on leida õiged piltvastused  
Lotte poolt esitatud küsimustele Eesti elurikkuse, maastike, 
keskkonnasõbralike eluviiside ning inimese tööde ja  
tegevuste kohta looduses. 
 
See, kes jõuab esimesena mängulaua keskele on võitja  
ning kõik ülejäänud saavad väärilise teise koha.

 
MÄNGU ETTEVALMISTUS

Aseta mängulaud lauale või põrandale nii, et kõik sõbrad saaksid sellele hästi ligi ning tunneksid ennast 
selle taga mugavalt. Võta kohvrist mängukaardid ning aseta need mängulauale vastavatesse kohtadesse 
teemade kaupa. Loosi välja mängunupud kasutades selleks mängukohvris leiduvaid elemente. Loosiele-
mendid jäävad mängijate kätte, sest neid läheb mängu jooksul tarvis, kuid loodetavasti mitte väga tihti.

Kui mängijaid on rohkem kui kuus, siis loosi maksimaalselt kuus meeskonda. Samuti sõlmi mängijate või 
võistkondadega kokkulepe, kas mängitakse kergemate või raskemate küsimuste peale. Võib ka nii, et noo-
remad mängijad mängivad kergemate küsimuste, vanemad raskemate küsimuste peale. Sel juhul peaksid 
meeles pidama, et enne iga küsimuse kuulamist valitakse mängupliiatsiga mängukaartil õige tase.
Vaata tasemete vahetuse kohta järgmist alapeatükki järgmisel lehel. 

NB!   Enne mängupliiatsi kasutamist loe tähelepanelikult läbi        
       digitaalse mängupliiatsi kasutusjuhend, mille leiad pliiatsikarbist. 

LOTTE LOODUSMÄNG

MÄNGUKS VAJALIKUD ESEMED 

1   pirakas mängulaud
6   lahedat mängunuppu
6 x 12 piltidega interaktiivset mängukaarti
2   digitaalset mängupliiatsit küsimuste-vastuste 
 kuulamiseks koos kasutusjuhendiga
2   täringut (1 värviline ja 1 numbritega)
6  elementi võistkonna loosimiseks ja  
 mängunupu „lukustamiseks“
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MÄNGUKAARDID JA TASEME VAHETUS

Mängukaardid jagunevad 6 erineva teema vahel: Inimene ja Loodus (punane), Veekogud (sinine), 
Märg-alad (pruun), Põllud ja Aiad (kollane), Metsad (roheline), Niidud (lilla).  
Iga teema kohta on 12 mängukaarti.  
Igal mängukaardil on 6 kergemat küsimust ja vastust ning 6 raskemat küsimust ja vastust. 

Lotte esitatud küsimust saad kuulata osutades mängupliiatsiga mängukaardil oleva mängutäringu 
numbri juures olevale valgele pallile (vaata allolevat pilti). Onu Klausi vastuse kuulamiseks tuleb osuta-
da pliiatsiga pildikastis olevale valgele pallile (vaata samuti allolevat pilti). 
Vaata “Mängukaardid ja taseme vahetus” peatüki juures olevat pilti.

Taseme vahetamiseks vii mängupliiats mängukaardil olevale rohelisele (kerge tase) või punasele (raske 
tase) pallikesele. 
Roheline pallike asub mängukaardi all servas jänes Alberti jala juures, punane pallike Alberti käe juures.
Mängupliiatsiga ei pea vajutama mängukaardile, vaid piisab kui viid pliiatsi vastava palli lähedale, 
kui juba kuuled heli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜSIMUSE KUULAMISEKS 
aseta mängupliiats 
valgele pallile 
täringu juures.

VASTUSE KUULAMISEKS 
aseta mängupliiats 
valgele pallile 
pildikasti peal KERGEMA TASEME 

VAHETAMISEKS 
aseta mängupliiats 

rohelisele pallile 
jänes Alberti juures

RASKEMA TASEME 
VAHETAMISEKS 
aseta pliiats punasele pallile 
jänes Alberti juures
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MÄNGU ALGUS

Mängu ettevalmistuse käigus said mängunupud loositud ja mängupliiats tööle pandud. Aseta nüüd oma 
mängunupp mängulauale loosimisel saadud teemakasti. Üldjuhul alustab mängu noorim mängija.  
Teine võimalus on, et mängu alustab Inimene ja Loodus nuppu omav mängija või võistkond.  
Mängus käiakse kordamööda kellaosuti liikumise suunas.

MÄNGU KÄIK

Mängijad viskavad korraga kahte täringut kordamööda.  
Värviline täring näitab, millisele väljale tuleb nupp edasi tõsta ning millise teema mängukaardiga antud 
väljal mängitakse. Numbritega täring näitab küsimuse numbrit saadud mängukaardil.  
Küsimuse kuulamiseks tuleb mängupliiatsiga osutada mängukaardil vastava mängutäringu numbri juures 
olevale valgele pallile. Õige vastuse kuulamiseks tuleb teha valik kuue erineva piltvastuse seast ning osu-
tada mängupliiatsiga pildikastis olevale valgele pallile, et kuulata ära onu Klausi vastus. Vaata mängukaar-
ti ja taseme vahetuse peatüki juures olevat pilti.  
Õige vastuse puhul visatakse järgmine ring uuesti kahte täringut ning liigutakse edasi. Vale vastuse kor-
ral tuleb mängunupu alla panna loosielement ehk „lukk“, mis jäi kätte mängunupu loosimisest. Järgmine 
ring tuleb vastata sama teema järgmisele küsimusele, mis saadakse numbritäringu viskega.

NB! Mängupliiats liigub kaasa koos täringuid viskava mängijaga.

MÄNGU LÕPP

Kui mängule on ring peale tehtud, siis asutakse lõpusirgele. Lõpusirgele asutakse viimase täringuviskega 
saadud väljast oma teemakasti kohal. Nüüd liigutakse edasi teemaväljade kaupa ning täringutest visatak-
se ainult numbritega täringut selgitamaks küsimuse numbrit mängukaardil. 
Vastates küsimusele õigesti, liigutakse järgmine ring edasi. Kui vastatakse valesti jäädakse paigale ning 
pannakse mängunupp “lukku”. Järgmisel ringil võetakse sama teema mängukaart ning visatakse uuesti 
numbritega täringut. Võidab see mängija või võistkond, kes jõuab esimesena mängulaua keskele. 

Täispika mängu läbimängimiseks võib kuluda 2 tundi.  
Reegleid muutes on mängijatel võimalik teha mäng oluliselt lühemaks. 
Selleks sobivad järgmised variandid:
VARIANT 1 – poole lühem mäng kestusega kuni 1 tund
Mängu ettevalmistus ja algus on sama, kuid mängu täistiiru asemel mängitakse sellest pool. 
VARIANT 2 – hästi lühike mäng kestusega kuni pool tundi
Mängu ettevalmistus ja algus on sama, kuid mängu täistiiru asemel mängitakse 
sellest ainult üks sektor (s.o. 1/6). 

Soovime mängijatele ja õpetajatele huvitavaid mänguhetki!
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Lotte loodusmäng on on valmistatud Keskkonnaameti tellimusel keskkonna ja jätkusuutliku arengu vald-
konna õppeks keskkonnahariduse keskustele. Antud riigihange toimus Euroopa Liidu Sotsiaalfondi prog-
rammi „Keskkonnahariduse arendamine” raames.

Lotte loodusmängu õpetajaraamat asub keskkonnahariduse portaalis 
www.keskkonnaharidus.ee

LOTTE LOODUSMÄNGU MEESKOND:

Nimi Roll
Andrus Kurvits Projekti algataja ja läbiviija
Laura Päit Projekti läbiviija
Madis-Marius Vahtre Korea partneri kaasaja
Silver Vahtre Ideekavandi autor
Mall Vahtre Ideekavandi autor
Eero Ehala Maketi valmistaja
Kaarel Oja Projekti toetaja ja läbiviija
Heisi Väljak Kujundaja
Tuuli Jarmut Kujundaja
Piret Põldver Eesti keele toimetaja
Heiki Ernits Lotte illustratsioonid
Janno Põldma Lotte tekstide ilmekamaks muutmine
Maarika Männil Küsimuste koostaja
Asta Tuusti Küsimuste koostaja
Kristel Toom Küsimuste koostaja
Sirje Aher Küsimuste toimetaja ja koostaja
Georg Aher Küsimuste toimetaja ja koostaja
Horret Kuus Helifailide salvestamine ja monteerimine
Evelin Võigemast Lotte küsimuste hääl
Margus Tabor Onu Klausi vastuste hääl

LOTTE LOODUSMÄNGU AITASID FOTODEGA:

Georg Aher, Veljo Runnel, Maarika Männil, Peep Männil, Asta Tuusti, Urmas Kaja, Tiit Hunt, Merit Een-
soo, Kristo Keevend, Renata Sõukand, Toomas Kukk, Anne-Ly Feršel, Reet Kristian, Imbi Kõiv, Papu Pirtola, 
OÜ Scanpix Baltics, Shutterstock, OÜ Osa ja Tervik, Europlant Pflanzenzucht GmbH, OÜ Metsabüroo, 
OÜ Lottemaa, Wikipedia.


