
Mängu dekonstrueerimine 

Mäng: Orienteeru kujundite maailmas 

Tegutsejad: Osalejaid orienteeruvalt 15, moodustavad 3-liikmelised meeskonnad, 3 rolli igas 

meeskonnas. 

Rollid: Vaatleja, vahendaja, ehitaja. 

Mängu reeglid: Mäng käigus tuleb kokku panna originaalpildile võimalikult ligidane pilt. Meeskonna 

liikmed istuvad üksteise selja taga (vt joonis1). 

joonis1 

Vaatleja võib liikuda oma kohalt ning vaadata enda selja taga asetsevat originaalpilti. Pildi juures võib 

käia korduvalt. Pilti ei tohi võtta kaasa ega rikkuda. Vaatleja proovib vahendajale seletada, mis 

kujundid on pildil, kus nad asetsevad ja kui suured ning mis värvi need kujundid on. Vaatleja ei tohi 

seletada ega öelda, mida ta tervikpildil näeb. Näiteks järgneval pildil (joonis2) ei tohi vaatleja öelda, 

et pildil on maja, tüdruk ja koerakuut.  Seletada võib näiteks nii: Paremal leheservas on suur pruun 

ristkülik, mille kohal on punane kolmnurk. Ristküliku peal all keskel on tumepruun ristkülik, mille 

paremal äärel keskel on must ring. Pruuni suure ristküliku peal on neli ruutu – kaks punast ja kaks 

lillat. Punased on üleval ja lillad all. Kaugused nende vahel on enamvähem võrdsed. Lillad on teine 

teisel pool tumepruuni ristkülikut. Kõikide ruutude peal on helesinine kolmnurk. Punase kolmnurga 

vasakpoolsel serval on must ristkülik, pikem külg on ülevalt alla. jne 



 joonis2 

Vahendaja annab võimalikult täpselt jutu edasi ehitajale. Vaatleja võib rääkida vahendajaga ja 

vahendaja ehitajaga nii mitu korda kui vaja. Ehitaja kleebib etteantud kujunditest võimalikult täpselt 

kokku pildi. 

Vastavalt õpilaste tasemele ja võimetele võib panna kujundite komplekti ka pildil mitte vajaminevaid 

kujundeid. 

Mängu eesmärkideks on: Kujundite ja värvuste kinnistamine, asukoha määramine, koostöö oskus, 

tööjärjekorra tajumine, suhtlus. 

Ressursid: Igale meeskonnale on vaja taustapaberit ja kujundite komplekti. Samuti lauda ehitajatele 

ning liimi. Iga liikme jaoks võiks olla tool, sest ehitajad ja vahendajad ei liigu paigast. Üks valmis pilt, 

mis pannakse üles vaatlejate selja taha. 

Aeg: Ühe pildi valmistamiseks 10-15 minutit, olenevalt õpilaste tasemest ja oskustest. Reeglite ja 

mängukäigu tutvustus umbes 10 minutit. 

Reegleid võib kohandada vanemate lastele nii, et pannakse mittevajalikke kujundeid juurde, 

limiteeritakse vaatleja pildivaatamised, ehitaja peab ise lõikama välja sobivad kujundid. 


