
Koos muusikaga 

 Kivikuju mäng muusikaga. Tantsige ja visake 

üksteisele oakotte kuni muusika mängib. Kui 

muusika jääb seisma, siis tuleb kivikujuks 

muutuda. 

 Laulumäng. Andke oakotti käest kätte 

mõne liisusalmi laulmise ajal.  

 Anna edasi. Seiske rivis üksteise selja taga. 

Esimese lapse ette pange oakottide virn, viimase 

selja taha ämber. Oakott tuleb edasi anda enda 

selja taga olijale üle pea kuni viimane laps viskab 

selle ämbrisse ja jookseb ette esimeseks. Mäng 

jätkub. 

 Oakoti transportimine raja (nööri) ühest otsast teise. 

Osaleja peab käskluse peale transportima oakoti 

ühest nööriotsast teise kas roomates, hüpates, 

joostes, kõndides, longates vms. 
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M ä n g u d  o a k o t i g a  

 Hüpita palli enda käes. Mitu korda suudad üles 

visata ilma, et maha kukuks? Kui kõrgele suudad 

visata nii, et suudad kinni püüda?  

 Viska oakott õhku, samal ajal keeruta ennast  ja püüa 

kott uuesti kinni.  Variandid: keerutamise asemele 

hüppa (1,2 või 3 korda) või plaksuta,  vii plaksutades 

käsi vasaku või parema jala alt läbi. 

Viskemängud üksi mängimiseks 

Täpsusvisked 
 Viska oakott teisele lapsele, kes püüab selle 

kas kätega või siis näiteks ämbriga (kausiga) 

kinni. 

 Täpsusvisked ämbrisse. Asetage ämber 

endast kaugemale ja proovige, kes suudab 

rohkem kordi oakoti ämbrisse visata. 



 Pane oakott pähe (või turjale või käeseljale või õlale) 

ja tehke võidu, kes suudab kiiremini kõndida (või 

joosta, hüpata).  Variant: kasutage kahte oakotti. 

 Viska oakott üles parema läega ja 

püüa sama käega kinni. Vaheta 

kätt. 

 Pane oakott paremale jalale, viska 

õhku ja püüa sama jalaga kinni. 

Vaheta jalga. 

Tasakaalu harjutamiseks 

 Viska oakott õhku, põlvita ja 

püüa see uuesti kinni. 

 Viska oakott üles ja püüa see 

selja peale. 

 Kes suudab kauem oakotti kindlal kehaosal hoida 

paigal seistes? Näiteks põse peal, kõhu peal jne.  

 Takistusrada. Tõmba nöör (joon), mis tähistab rada, 

mis tuleb läbida ilma, et oakott pea pealt maha 

kukuks. Rajale võib lisada ka takistusi, millest tuleb 

üle astuda. Variant: kõndige varvas-kand-varvas. 

Tasakaalu harjutamiseks 

 Kes suudab oakoti kõige 

kaugemale visata?  

 Peitusemäng. Peitke kordamööda oakott 

ära ja teised püüavad üles leida. 


