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KEELTE LAAT 

Õpikeskus 7: Keeleõppemängud 

Kalle Lina, Rakvere gümnaasiumi inglise ja saksa keele õpetaja Arvutis loodud mängud 

keeleõppeks on heaks vahelduseks arvutis mängimisele. Mängida saab üksi, paaris või rühmas. 

Keelemängud nõuavad ja samas arendavad reeglite tundmist, loomingulist lähenemist ja loogilist 

mõtlemist. 

Allpool lingid, mille järgi koostatud materjale tutvustati õpikeskuses. 

KASULIKUD MUSTERLEHED 

https://www.papersnake.de/   - Õpetajale vajalik keskkond, kust saab alla laadida mitmesuguseid 

lehti (ruudulised, joonelised jpm). Siin asub ka töölehed jalgpallimänguks/ korvpallimänguks, 

mis sobib hästi paaristööks keeleõppes. Ümbrikud.  

 

https://generatedpaper.com/de/graph-grid   rasteriga lehed, sudoku, trips-traps-trull, laevade 

pommitamine, joonised (TV, iPhone, läpakas). 

https://www.rechner.club/druckvorlage  trükiste generaator, kus saab ise valida joonte ja ruutude 

vahet; sõnavaraleht 2 või 3 tulbaga. 

https://papier.schulkreis.de/    erinevad lehetüübid, millimeetrileht, noodileht, tunniplaan, 

täringud.  

FESTISITE 

https://www.festisite.com/text-layout/maze/ keskkond, kus saab teha labürinte, erikujulisi sõnapilvi ja 

teksti erineva kujuga. Teksti või sõnu saab kopi-kleebi abil ka vene keeles lisada. 

(https://teadmiseks.ee/kasulikku/vene-tahestik/ ) Võimalik pdf-formaadis arvutisse salvestada.  
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LAPBOOK EHK VOLDITUD RAAMAT 

https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-lapbook-

innenteile....589/    

Pdf-formaadis allalaetavad töölehed.  

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/projekte/lapbooks/grundformen-lapbook.pdf    

Pdf-formaadis allalaetavad töölehed. 

https://www.schule.at/startseite/detail/lapbooks.html    Lapbookidest näiteid. 

https://www.betzold.de/blog/lapbooks/    Lapbookidest näiteid. 
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TRIMINO 

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php   

 

 

 

Trimino tüübid: 

Täht – 12 osa, 12 mõistepaari 

Kolmnurk – 9 osa, 9 mõistepaari  

Kuusnurk – 24 osa, 30 mõistepaari 

 

Võimalik salvestada pdf-ina.  
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TARSIA  

 

(töölauarakendus, st tuleb arvutisse laadida, aga võtab 

vähe ruumi, ei pea registreeruma) 

http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia   

 

Vajalik mõistepaaride arv vastavalt: 24, 

16, 18, 16, 16, 12, 12. 

Kui olete üle kontrollinud ja asute 

Solution-vaates ning tahate ülesande 

salvestada (mitte kohe välja printida), 

siis valige print ja printimise alt valige: 

Microsoft Print to PDF. Nii saate 

töölehe salvestada oma arvutisse pdf-

formaadis. Saab lisada ka venekeelset 

teksti. 

Soovitav luua arvutis eraldi kaust tarsia-ülesannete jaoks. See kehtib ka teiste 

mängude kohta.  
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PILTKAARDID 

http://spieleinderschule.org/    

Ei ole vaja registreeruda ega alla laadida. Kogu soovitud pildid kindlasse kausta. 

Mõtle kaardikogumikule sobiv pealkiri. Märgi endale üles saadud pin ja superpin. 

On võimalik salvestada pdf-formaadis soovitud suuruses. 
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