
VAIKUSEMÄNG (Maanteeameti liiklusohutuskampaaniate sõnumid) 

Mäng tutvustab ja aitab avastada erinevate liiklusohutuskampaaniate sõnumeid. 

Eesmärk: teada erinevaid liiklusohutuskampaaniaid, mõtestada nende sisu. Vahendina 

kaardid: 13 aluskaarti, 26 pilt- ja 39 sõnumikaarti. 

Tegevuse kirjeldus:  

Mängijad istuvad ringis. Iga mängija saab ühe aluskaardi, kus peal on vihje ühele 

liiklusohutuse kampaaniale. Kui mängijaid on üle 13, ringleb mängus kaks komplekti 

mängukaarte. Mängu ette valmistades on mängujuhil oluline komplekteerida mängukaartide 

arv vastavalt mängijate arvule. Mäng on parim mängimiseks kuni 26 mängijaga. Mängija 

ülesanne on leida vihje alusel pilt- või sõnumikaartide hulgast oma kampaaniale 

iseloomulikud kaardid. Pilt- ja sõnumikaartidega pakk käib mängijate hulgas päripäeva ringi 

ja iga kord kui see mängijani jõuab, võib ta sealt võtta ühe kaardi ning seejärel annab paki 

järgmisele edasi. Kui mängija avastab, et on kogemata võtnud vale pildi- või sõnumikaardi, 

siis saab ta selle oma järgmisel käigukorral tagasi panna. Iga kord võib teha ainult ühe tehingu 

– võtta kaart või kaart tagasi panna. Oma kaarte saab mängija hoida (koguda) enda ees 

aluskaardil. Antud mängu mängitakse vaikuses – mängijad omavahel rääkida ei tohi. Mäng on 

läbi, kui kõik pildi- ja sõnumikaardid on kõikide mängijate vahel ära jaotatud. Seejärel 

vaadatakse tulemused koos üle ning võimalusel arutletakse kõikide kampaaniate põhjendatuse 

ning viisaka liikluskäitumise seoste teemadel. 

Aluskaardile tuleb koguda ühel mängijal kokku 5 kaarti: pilt kampaania plakatist, pilt 

kampaaniaga seonduvast visuaalist, kampaania juhtlause, kampaaniaga seostuv tarkusetera 

ning kampaania probleemi avav/ilmestav fakt. 

 

Veel võimalusi tegevuse läbiviimiseks: 

Mängu saab mängida ka nn võistlusmänguna. Sellisel juhul saab iga valesti valitud pildi- või 

sõnumikaardi eest või mängu ajal rääkimise eest anda miinuspunkte. Samuti saab mõõta aega, 

mis kulub kõikide kaartide ära jagamisele.  

Kui mängijaid on kuni 13, saab kasutada ühte mängukaartide komplekti. Kuni 26 mängija 

korral on võimalik kasutada korraga kahte mängukaartide komplekti, st iga kampaania 

aluskaarte on mängus kaks. Võimalik on rohkema arvu mängijate korral lasta neil mängida 

mängu paarides, kusjuures mängu ajal vaikimise kohustus jääb ka paarismängijate korral 

kehtima.  



Mängu on võimalik mängida ka avalikel üritustel ühe mängijaga. Sellisel juhul valib mängija 

ise ühe aluskaardi ning valib sinna sobilikud pildi- ja sõnumikaardid kõigi teiste 

mängukomplekti pildi- ja sõnumikaartide hulgast. 


