
LÕIMING: Ühiskonnaõpetus, bioloogia

Tööjuhis 9.-12. klassi õpilastele: Mäng „4 ritta“

TERVIS  JA
HEAOLU

TERVIS  JA
HEAOLU

Mängujuhised
Vaja on mängulauda ja kahte erinevat värvi kaardipakki vastustega.

Ühe mängulaua ja kaardikomplektiga mängitakse kahes meeskonnas, 
kummaski kaks-kolm mängijat.

Kumbki paar saab ühte värvi kaardipaki ja segab selle ära.

Kaardid asetatakse lauale, tekst allpool.

Kumbki paar võtab kordamööda oma pakist kaardi ja otsustab, millisele ruudule see 
mängulaual panna. Kui vastust ei tea, võib seda kokkulepitud aja kestel otsida internetist 
(soovitatavalt pigem vähem, kuid mitte üle 2 minuti).

Võidab see meeskond, kes saab neli ritta kas horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaal-
selt. 

http://www.collaborativelearning.org/cellsc4.pdf
Idee on kohandatud aadressilt 



„Neli ritta“ mängulaud

Viirus, mis teki-
tab AIDSi

Arstlik 
protseduur, 

millega saab ära 
hoida 

paljudesse 
viirushaigustesse 

haigestumist

16662

Haigus, mille 
põhjustavad 
inimeselt või 

loomalt vastuvõt-
likule inimesele 
ülekandunud 

haigustekitajad

Kehavedelikud, 
mille kaudu HIV 

levib

Noorte 
Nõustamiskeskus

Malaariat 
tekitavad 

algloomad

Ohtlik haigus, 
mis levib 
troopikas 
hallasääse 

vahendusel

Parandab 
liiklusohutust

Mürkaine, mille 
vähenemist 
Läänemere 

kalades pole 
viimastel 

aastatel märgata

Rohkem 
dioksiine 

sisaldavad ……., 
seega 

vanemad kalad

Kahandab 
nakkushaigustesse 

haigestumise 
riski

Suurendab 
nakkushaigustesse 

haigestumise 
riski

Veebileht, millelt 
noored saavad 
infot alkoholi 
tarvitamisega 

kaasneva kohta

Kõik ……... võivad 
tekitada 
sõltuvust

Lühinumber 1220, 
välismaalt saab 

helistada
+372 634 6630

Organisatsioon, 
mis korraldab 

Eestis 
ravikindlustust

60 minutit

Maailma 
madalaima 

vastsündinute 
suremusega 

riigid

Jalakäija 
liiklusturvalisust 

parandav 
kohustuslik ese

Veebileht 
ohtlikest ainetest 

keskkonnas

Organismides 
olev aine, mille 
koostist võivad 

raskmetallid 
muuta

Vajalik vaimse 
tervise 

hoidmiseks ja 
üldiseks 
heaoluks

193 maad 
ühendav ÜRO 

organisatsioon, 
mille eesmärk on 
inimeste tervise 

tagamine 



„Neli ritta“ mängukaardid

HI (HIV)

Vaktsineerimine

Mürgistus-
teabekeskuse 

number
Nakkushaigus

Veri, sperma, 
tupesekreet,

 rinnapiim

Paik, kus arstid 
nõustavad 

noori 
seksuaal-

küsimustes

Plasmoodium

Malaaria Kergliiklustee Dioksiinid suuremad Kätepesu

Reisimine
http://

noored.
alkoinfo.ee/

uimastid Perearsti 
nõuandeliin

Eesti 
Haigekassa

Soovitatav 
aktiivse 

liikumise 
kestus 
päevas

Jaapan, Island, 
Singapur, 

Soome, Eesti
Helkur Thinkbefore.eu/

tarbija Valgud Piisav uni

Maailma 
tervise-

organisatsioon 
(WHO)



Vastuste leht

HI (HIV)

Vaktsineerimine

Mürgistus-
teabekeskuse 

number
Nakkushaigus

Veri, sperma, 
tupesekreet,

 rinnapiim

Paik, kus arstid 
nõustavad 

noori 
seksuaal-

küsimustes

Plasmoodium

Malaaria
Kergliiklustee

Dioksiinid

suuremad
Kätepesu

Reisimine http://
noored.

alkoinfo.ee/

uimastid

Perearsti 
nõuandeliin

Eesti 
Haigekassa

Soovitatav 
aktiivse 

liikumise 
kestus 
päevas

Jaapan, Island, 
Singapur, 

Soome, Eesti
Helkur

Thinkbefore.eu/
tarbija Valgud

Piisav uni
Maailma tervise-
organisatsioon 

(WHO)

Haigus, mille põhjus-
tavad inimeselt või 

loomalt 
vastuvõtlikule inime-

sele ülekandunud 
haigustekitajad:

16662:Viirus, mis tekitab 
AIDSi:

Kehavedelikud, mille 
kaudu HIV levib:

Noorte 
Nõustamiskeskus: Malaariat 

tekitavad 
algloomad:

Arstlik 
protseduur, 

millega saab ära hoida 
paljudesse 

viirushaigustesse 
haigestumist:

Ohtlik haigus, 
mis levib 

troopikas hallasää-
se vahendusel:

Parandab 
liiklusohutust:

Mürkaine, mille 
vähenemist 
Läänemere 

kalades pole 
viimastel 

aastatel märgata:

Rohkem 
dioksiine 

sisaldavad 
                            , 

seega 
vanemad kalad

Kahandab 
nakkushaigustesse 

haigestumise 
riski:

Suurendab 
nakkushaigustesse 

haigestumise 
riski:

Veebileht, millelt 
noored saavad 
infot alkoholi 
tarvitamisega 

kaasneva kohta:

Kõik 

 võivad tekitada 
sõltuvust

Lühinumber 1220, 
välismaalt saab 

helistada
+372 634 6630:

Organisatsioon, mis 
korraldab Eestis 
ravikindlustust:

60 minutit:

Maailma 
madalaima 

vastsündinute 
suremusega riigid:

Jalakäija 
liiklusturvalisust 

parandav 
kohustuslik ese:

Veebileht 
ohtlikest ainetest 

keskkonnas:

Organismides olev 
aine, mille koostist 
võivad raskmetallid 

muuta:

Vajalik vaimse 
tervise 

hoidmiseks ja 
üldiseks 

heaoluks:

193 maad ühendav 
ÜRO organisatsioon, 

mille eesmärk on 
inimeste tervise 

tagamine: 


