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Maastikumäng „Vaimu viljad“ 
Koostanud Teele Jänes, Marika Sepp ja Terje Jaamul. Toimetanud Triin Salmu.  

 

Mängu eesmärk: Näitlikustada lastele Vaimu viljasid (Gal 5:22-23 järgi) ning tutvustada neid 

paremini. Sobilik mäng lastepäevale või lastelaagrisse.  

 

Vahendid:  

• Prinditud/joonistatud sildid ja viljad punktidesse (Lisa 1. Eraldi pdf fail.) 

• Väikesed korvid rühmadele 

• Vesi 

• Veekausid 

• švammid 

• Mentose kommid 

• Coca-cola (iga rühma jaoks pudel) 

• Märkmikud 

• Pastakad 

• Stopper (hea on kasutada telefoni oma) 

• Lihtne pusle  

• Ping-pong pallid/ viskevahendid 

• Ämber 

• Mõõdulint või joonlaud 

• Sildid sõnadega 

 

Kestvus: umbes 1h 20min. 

 

Üldine kirjeldus:  

• Kõige parem on mängu teha õues, kuid võib teha ka siseruumis. Põhiline on, et 

punktide vahel oleks piisavalt ruumi, et ei kuuldaks, mida järgnevas punktis tehakse.  

• Iga meeskonnaga käib kaasas juhendaja.  

• Mäng koosneb 9. punktist, mida järjest läbitakse. Punktid ja punkti kirjeldus 

pannakse sobivate vahemaadega õue (näiteks puude või postide külge). Iga punkti 

ülesande täitmisel saab meeskond korvikesse selle punkti vilja (soovituslik kõik õues 

kasutatavad materjalid eelnevalt kiletada). Lisa 2 (viljad printimiseks) eraldi pdf 

failina.  

• Soovituslik on rühma väikseimale anda ülesandeks korvikest kanda, millesse õpetaja 

annab igas punktis vilja. Mäng ei käi kiiruse peale, pigem jälgitakse, kuidas toimub 

meeskonnatöö, kas aidatakse väiksemaid, kas kõik saavad osaleda jne. 

• Kõikidesse punktidesse ei ole eelnevalt vaja tarvikuid jätta, õpetaja võib need ka 

kotiga kaasa tuua. Igas punktis toimub lisaks ülesande täitmisele ka lühike arutelu 

selle Vaimu vilja üle. 

• Kui punktid läbi käidud, kogunevad meeskonnad siseruumi, kus kinnitatakse kogutud 

viljad pabernätsuga tahvlil olevatesse korvidesse (moodustub korvitäis vilju). 

• Arutelu ja kokkuvõtted. 
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Alustamine:  

• Jagada lapsed meeskondadesse. Igale meeskonnale anda korv, 

kuhu punktides puuvilju korjata. Võib kasutada ka ümbrikuid, 

kotikesi või hoopis mõnda muud vahendit.  

• Mängu läbiviimiseks on kolm võimalust:  

1. Kui on vähe meeskondi on kõige hõlpsam mängu läbi viia 

korraga. Nii et igal meeskonnal on oma 9 punktine rada.  

2. Meeskonnad lähevad rajale järjest, väikeste vahedega. Kui 

esimene rühm on läinud rajale saab teiste meeskondadega mänge mängida. 

Põhiline on, et rühmad ei peaks punktides ootama, et eelmine meeskond 

lõpetaks.  

3. Meeskonnad võib rajale saata ka korraga, andes igale meeskonnale oma 

alguspunkti. Näiteks: esimene meeskond alustab esimesest punktist, teine 

meeskond alustab kolmandast punktist jne. Kõik meeskonnad käivad kõik 9 

punkti läbi, lihtsalt natuke teises järjekorras.  

 

PUNKTID 

1. Armastus   

Ülesanne punktis: läbi viia katse mentose ja coca-colaga. Hoida mentoseid (4-5 tk) 

pudelisse (1,5l) lisades kindlasti turvalist vahemaad. Siseruumis sobib katse 

läbiviimiseks ainult veekindel koht. 

Tarvikud: Mentosed, suur coca-cola pudel (1,5 – 2l).  

Võimalik selgitus: Kui me Jumalasse usume, siis Jumal annab meile armastuse, mida 

on nii palju, et see täidab meid ja saame armastavalt ja headusega suhtuda ka 

kõigisse ümbritsevatesse inimestesse. Just nii nagu selles katses coca-colat voolas 

igale poole, seda oli ülevoolavalt - nii on ka Jumala antud armastusega. Piiblis on 

öeldud, et „täiuslik armastus ajab kartuse välja“ (1Jh 4:18) - armastus võidab hirmu. 

Jumala armastus on nii suur, et seda jagub kõigile inimestele ja meie kristlastena 

saame olla seda vahendamas maailma. Kuna maailm ei ole täiuslik, maailmas on patt 

ja halbu asju, siis Jumala armastus annab meile ka tarkust igas olukorras targalt 

käituda. Piibel ütleb: "kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi 

inimestega" (Rm 12:18). Selline on Jumala antud, tark armastus. 

Anna rühmale 1. punkti vili (kirss). 

 

2. Rõõm  

Ülesanne punktis: Mõelge välja ja kirjutage märkmikku/paberile 3 võimalust oma 

vanematele rõõmu valmistada ja 3 võimalust Jumalale rõõmu valmistada.  

Arutage, miks valisite just need 3, miks need on olulised. Miks on üldse oluline 

teistele rõõmu valmistada?  

Tarvikud: Märkmikud/paber ja pastakad                                   

Anna rühmale 2. punkti vili (apelsin). 
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3. Rahu 

Ülesanne punktis: Siin punktis tuleb jääda vaikseks ja rahulikuks ja ära arvata 1 

minuti pikkus.  

Iga juhendaja mõõdab stopperi või telefoniga aega. Mõõta iga laps ükshaaval. Laps 

ütleb start ja stopp. Ükshaaval on aja mõõtmine lihtsam ja lapsed ootavad täitsa hea 

meelega üksteise järel. Saab teha ka kõik korraga - lapsed on rivis ning kui nad 

arvavad, et minut on läbi, kükitavad maha. Juhendaja kirjutab üles laste ajad ning 

laps, kes on kõige täpsem saab pärast auhinna. Arutlege lühidalt Vaimu vilja, rahu, 

üle. 

Tarvikud: stopper või telefon, märkmik, kirjutusvahend.  

Anna rühmale 3. punkti vili (pirn). 

 

4. Pikk meel 

Ülesanne punktis: Kokku panna kogu RÜHMAGA üks lihtne pusle.  

Arutlege enne vilja andmist- kuidas toimis rühmatöö? Kas ainult 1 pani kiirelt kokku 

pusle või sai igaüks võimaluse? Arutage, millistes olukordades meil on vaja 

kannatlikkust, st pikka meelt?      

Tarvikud: lihtne pusle (kuni 30tk) 

Anna rühmale 4. punkti vili (laim). 

 

5. Lahkus 

Ülesanne punktis: Täpsusvise ämbrisse.  

Pärast on õpetaja lahke ja jagab kõigile võrdselt kommi, vaatamata tulemustele. 

Arutage selle üle, mida lahkus tähendab.  

Tarvikud: kommid, viskamise nõu, pingpongipallid (võib kasutada ka kive või käbisid)                  

Anna rühmale 5. punkti vili (arbuus). 

 

6. Headus 

Ülesanne punktis: Headus paneb naeratama - mõõtke ära teie meeskonna naeratuse 

kogupikkus. Juhendaja kirjutab naeratuse kogupikkuse üles märkmikku. 

Võimalik selgitus: Jumal on võrratult hea Isa, Tema tahe on meie elu jaoks parim. Ta 

teab täpselt, mis plaan Tal on sinu elu jaoks. Ta soovib, et õpiksid Tema headust 

järjest rohkem tundma ja usaldama. Jumalaga koos on hea elada!             

Tarvikud: Iga õpetaja võtab kaasa 1 pehme mõõdulindi või joonlaua. NB! 

Mõõdulindiga ega joonlauaga ei puudutata suud vaid mõõdetakse eemalt.  

Anna rühmale 6. punkti vili (viinamarjad).  
 

7. Ustavus 

Ülesanne punktis: Sõnade seletus.  

Kui Jumal annab kellelegi ülesande, tuleb seda ustavalt täita. Kujuta ette, et oled 

misjonär, lähed kaugele maale ning Sa ei oska alguses selle maa keelt. Igaüks 

rühmast saab võtta ümbrikust ühe sõna, mida teistele sõnadeta selgitada ja teised 

peavad ära arvama, mis see on.  

Tarvikud: sildid sõnadega.  
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Sõnad: PIIBEL, KIRIK, RIST, PÄIKE, ELEVANT, JÄNES, PUU, MERI, TOOL, ARVUTI, 

TELEFON, MAASIKAS, LAMMAS, HUNT, MÜTS, KOOL, RAHA, JUUKSED, PALL, LILL, 

MAJA, JALG, VESI, PLIIATS 

Anna rühmale 7. punkti vili (pähkel) 

 

8. Tasadus 

Ülesanne punktis: Tooge loodusest esemeid (oksad, käbid, kõrred jne.), millega 

kirjutada maha sõna „tasadus“. Õpetaja teeb pilti.  

Tarvik: telefon. 

Küsi lastelt, mida tähendab sõna "tasadus". Jeesus ütles enda kohta: "Mina 

olen tasane ja südamelt alandlik." (Mt 11:29) Ta soovitas inimestel õppida Tema 

pealt tasadust ning tõotas, et niiviisi leiame me hingamist oma hingedele.  

Anna rühmale 8. punkti vili (õun). 

 

9. Enesevalitsus 

Ülesanne punktis: meeskonnatööna transportida vett ühest nõust teise, kasutades 

selleks švamme. Siserrumis tehes võib transportida kuivatatud herneid lusikaga 

ühest anumast teise.  

Mõnikord pannakse meie kannatlikkus tõeliselt proovile. Ülesanne ei ole kiiruse 

peale, vaid ettevaatlikkuse peale - püüdes mitte end ja teisi märjaks teha.  

Arutada grupis selle üle, kas vahel on raske ennast tagasi hoida.   

Tarvikud: Kaks veekaussi, švammid/ herned, lusikad ja kausid.  

Anna rühmale 9. punkti vili (maasikas).  

 

Lõpetamine:  

• Kõik meeskonnad kogunevad taas kokku.  

• Koos olles (hea oleks, kui siseruumis) pannakse 

pabernätsuga oma kogutud viljad tahvlil/seinal olevasse 

korvi ümber. Kõik rühmad panevad viljad ühte suurde korvi 

või võib ka igale rühmale panna seinale oma korvi.  

• Arutelu küsimused: 

o Kuidas läks viljade kogumine? 

o Millise vilja ülesanne oli kõige keerulisem? 

o Milline Vaimu vili jäi sulle meelde? 

o Millist vilja peaksid enda juures arendama? 

 

Küsimusi võib ise juurde mõelda ja vajadusel raskusastet tõsta või vähendada 

olenevalt laste vanusest.  

 

 


