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SISSEJUHATUS 
 
 
Loovus on mäng ja korda läinud mäng pakub erakordset rahulolu ja naudingut. Minu 

loominguline tegevus on loominguline mäng, milles osaleb minu mõtteorgan, minu käed, minu 

tajud ja miski, mis loomeprotsessis lihtsalt tuleb kuskilt. Aksessuaari- ja köitedisainerina on 

paber minu töövahend, inspiratsiooni allikas ja mänguvahend. Origami ja paberivoltimine 

töötab minu jaoks meediumina, mis annab minu mõtetele materiaalse vormi ja lisab sinna 

midagi näiliselt juhuse poolt antut.  Magistritöö protsessi käigus lõin origami voltimise tehnikast 

inspireeritud loovust arendava mänguvahendi. 

  

Järjekordsesse disainiprotsessi sisenenuna asusin disainilahendust harjumuspäraselt otsima 

paberit voltides.  Automaatse voltimise käigus loodud lahenduse vormistasin aksessuaariks, 

kasutades vilti ja vineeri, kuid katsetasin ka kavandi väljatrükkimist 3D printeril. Tekkis täiesti 

uus lahendus ja inspiratsioon, miles nägin põnevat mänguvahendit. Liikudes edasi, tegin 

katsetusi kõige levinumate origami struktuuridega ning konstrueerisin mudeli klassikalistest 

origami figuuridest lähtudes. Teise grupi mänguvahendeid trükkisin lähtudes abstraktsetest 

kolmnurkade süsteemidest. Esimesel juhul sain etteantud tulemuse ja ülesandega mängu 

ning teisel juhul abstraktse, avatud, defineerimata lõpp-punktiga mängu. Hilisemast 

kasutajakogemusest tulnud paradoks näitab, et mängimise käigus võib mängija leidlikkus 

need väited kummutada ja tagurpidi keerata. 

  

Uurin enda töös hüpoteesi, et tegemist on loovust ja inspiratsiooni arendava mänguvahendiga, 

mis ärgitab kasutajat leidma mängule uusi võimalusi ja lahendusi. See julgustab mitte karta 

eksida, kuna ka programmeeritud tulemusega mudelis on võimalused, mis on nii mängija kui 

ka mänguasja looja jaoks enneolematud. Mänguasja saab kasutada nii kolme- kui 

kahemõõtmeliste figuuride loomiseks, luues mängijal seosed matemaatika, geomeetria ning 

loovuse vahel. Disainerina näen enda erialas mänguvahendist kasu näiliselt juhusliku tekkega 

arhitektooniliste vormide nähtavaks tegemisel. Selliste protsesside analüüs viib disaineri 

leidudeni, mida varem on olnud raske märgata.  

 

Kasutajakogemus näitab, et mänguvahend võib ühtlasi olla kasutatav teraapiliste tegevuste 

juures toetava vahendina - näiteks vaimsete, neuroloogiliste ja peenmotoorika probleemide 

puhul. Mänguasi omab meditatiivset ja rahustavat toimet. See on tähelepanu kontsentreeriv 

vahend, mis on katalüsaatoriks, tegelemaks kolmandate tegevustega nagu õppimine või 

tähelepanu nõudev hariv harrastustegevus. Sellised vahendid võimaldavad õppijatel 

kontrollida rahutus- ja tähelepanuhäireid, suunates füüsilise ja emotsionaalse energia 
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mänguvahendisse, mis omakorda soodustab keskendumist ja õpitegevuses osalemist. (Biel 

L 2017) 

 

Magistritöö käigus koostasin katsegrupiga mänguvahendi kasutajauuringu, milles osalesid 

erineva tausta ja vanusega mänguvahendi kasutajad. Vaatluste, küsimustiku ja intervjuude 

abil uurisin hüpoteesi paikapidavust: mänguvahend kui inspiratsiooni ja loovuse arendaja. 

Samuti vaatasin, kas mänguvahend võib olla kasulik teraapiliste tegevuste toetajana.  

 

Töö teoreetilises pooles vaatan ma mõistete “loovus” ja “mäng” tähendusi ja nende 

omavahelist sidusust. Mõistmaks loovust arendavate mänguasjade olemust, kirjeldan 

tuntumaid loovust arendavaid mänguvahendeid. 
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1. LOOVUS JA MÄNG. LOOVUST ARENDAVAD MÄNGUVAHENDID. 
 
1.1 Mõistete seletus 
 
Mäng 
 
Juri Lotmani järgi on mäng tegelikkuse erilist tüüpi mudel. Mäng taasloob tegelikkuse ühtesid 

või teisi külgi, tõlkides neid oma reeglite keelde. Sellega on seotud mängu õpetav ja treeniv 

tähendus. (Lotman 1967) Eesti Entsüklopeedia annab mõistele “mäng” järgmise 

seletuse – pedagoogikas, psühholoogias elus tarvilike toimingute eelharjutus, 

käitumisviiside kogum, mille elemente mõningase vabadusega kombineeritakse. 

Mängitakse näiteks õppima, töötama ja suhtlema õppimiseks, ajaviiteks ja 

meelelahutuseks. (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/mäng1)  

 

 

Loovus 
 
Termini “loovus” on sõnale creativity eestikeelse vastena andnud emeriitprofessorid 

Oleg Mutt ja Inge Unt 1971. aastal. “Ladinakeelne sõna creatio osutab Jumala teole 

creatio ex nihilo / loomine eimillestki.” (Heinla 2020: 5) Loovuse peamisi ülesandeid on 

küsida ja kahelda. Loovuse oluline märksõna on uudsus, tõmme uudsuse poole. See on 

isikuomaduste kogum, mis loob tee uutele lahendustele või olemasolevatele lahendustele uue 

vaate leidmiseks. Kaasaegne loovuse väljendus ei pruugi olla millegi kardinaalselt uue 

loomine, kuivõrd pigem meie ümber asetsevate sotsiaalsete käitumiste, ettevõtlusvormide, 

erialade, harjumuste ja kultuuriliste käitumiste uut moodi seadmine ja kasutamine. (Kaus 

2017) Elkhonon Goldberg kirjeldab enda raamatus „Loovus. Inimaju uuenduste ajastul” 

loovust järgmiselt - loovus on bioloogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete komponentide tulemus. 

Loovusest arusaamiseks tuleb uurida loovuse komponente ning kõigil neil on omaenda 

närvivõrgustikud. (Tuulik 2018) 

 

“Loovad inimesed  äratavad ellu kõik, mida nad puudutavad. Nad annavad hinge oma 

võimetele ning elustavad teisi inimesi ja esemeid”. (Fromm 2001: 88). Loovus ei ole 

universaalne. Iga inimene on loov temale ainuomasel viisil. (Heinla 2020) 
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1.2 Mängu ja loovuse sidusus 
 

Mäng on jõud, mis suudab ühendada ühes hoovis elavad lapsed ja panna mängust haaratud 

unustama mängu välised erimeelsused, mäng seob. Mäng seob inimest inimesega, aga ka 

inimest teisest liigist elusolendiga ja teinekord ka erinevatest liikidest elusolendeid omavahel. 

 

Muusik, kes loob instrumendil muusikat mängib pilli, see on tema mänguvahend. Mängu abil 

loob ta uut, varem olematut, senisest kordumatut loomingut või interpreteerib ja loob isikliku 

tõlgenduse kellegi teise poolt loodud heliteosele. Sportlane, kelle mänguvahendiks on pall, 

loob enda eduks lahendusi, ta mängib mänguvahendiga. Ta loob läbi varem õpitu ja harjutatu 

uut tervikut, mille tulemus mängija jaoks selgub loomingulise mänguprotsessi lõpus.  

 

Öeldakse, et lapse töö on mäng. Vene arengupsühholoog ja  inimese kultuurilise ja 

biosotsiaalse arengu teooria rajaja Lev Võgotski kirjeldab mängu kui mitte täidetavate soovide 

kujuteldav illusoorne realiseerimine. (Võgotski 2016) “Last ei ajenda mängima lihtsalt 

afektiivne soov.” (Võgotski 2016: 137) Ma tahan teha midagi, mida mulle ei lubata teha, mul 

puudub vanuseline, hariduslik valmisolek või on soovi täitumiseks mõni muu piirang. Selle 

soovi täitmiseks saan ma mängida selle tegemist, selle soovi täitmist. Mängu kaudu täituvad 

mängija (lapse) soovid. Üldjuhul toimub see lapse poolt teadvustamata. Alles nooruk 

teadvustab endale, miks ta ühte või teist teeb. (Võgotski 2016) Mängu abil loob ja konstrueerib 

laps enda kujutetava maailma, näilise situatsiooni. Selles maailmas peegeldab ja 

interpreteerib ta ennast ümbritsevat või loob täiesti uue kujuteldava ruumi. Mängus elab laps 

läbi olukordasid, mis on talle kättesaamatud. Mängus peegeldab ta maailma läbi enda taju ja 

arusaamise süsteemide. Mäng on loominguline, jäljendav ning tegelikkust imiteeriv 

õppimiskogemust loov tegevus. Lapsed loovad õppimiskogemust läbi nelja mängu tüübi: 

oskust toetavad mängud, mis loovad aluse praktiliste oskuste omandamiseks; innovaatilisust, 

leidlikkust arendavad mängud; suhtlusoskusi arendavad mängud; teraapilised ehk 

pingetaluvust arendavad mängud. (ELKIND 2007) 

 

Mängud saadavad inimest kõigil arenguetappidel, kuid kõige intensiivsemalt on need 

kasutuses varases eas, kui õppimise intensiivsus on maksimaalne. Mängudel on kindlad 

omadused, mis muudavad need populaarseks ja mõjutavad nende efektiivsust õppimise 

otstarbel. Head mängud võivad Ameerika psühholoogi Csikszentmihalyi sõnul tõmmata kaasa 

kulgemisse ja anda vookogemuse. Selleks aga peab mänguline tegevus olema optimaalse 

jõukohasusega ning mängija oskused peavad olema kooskõlas või kõrgemad pakutud 

väljakutsest. Mänguline tegevus peab olema meeldiv ja selle üle tuleks omada kontrolli, et 
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tekiks ekstaas ja kaoks ajataju. Mäng peab peegeldama mängijale tema tegevust  ja andma 

sellele tagasisidet. (Rugelj, Pata 2016)  

 

Loovusele mõtlen sageli, lähtudes ladinakeelsest algmõistest creatio – creatio ex nihilo -– 

loomine eimillestki. Tihti on mul tunne, et inspiratsioon on kui loovuse aines, mis tekib tühjalt 

kohalt. Tõenäoliselt nii see ikkagi ei juhtu, vaid põhjuseks on meisse varasemalt kogutud 

materjal ja aines. “Kreatiivse mõtlemise psühholoogiliseks vundamendiks on rohked ja 

ebatavalise sisuga assotsiatsioonid”. (Mikita 2000:102) Seostega avame maailma. Seostades 

me otsekui avame need objektid, mis seostamisele tulevad ja loome neist isikliku 

interpretatsiooni (Kaus 2017). “Meie aju kombineerival võimel baseeruvat loovuslikku tegevust 

nimetab psühholoogia kujutlusvõimeks ehk fantaasiaks.” (Võgotski  2016: 12). Kujutlusvõime 

loovuslik tegevus on otseselt sõltuv inimese varasema kogemuse rikkusest ja 

mitmekesisusest, sest see kogemus annab materjali, millest luuakse fantaasia 

konstruktsioonid (Võgotski 2016). Loovus aitab mõtestada seoseid, mida on elu meisse 

korjanud ning aitab neist uusi seoseid luua, mis võivad meile tunduda erakordsed ja 

enneolematud. Selline protsess tekitab meis naudingu tunde. Nagu loominguline protsess 

pakub ka mäng meile naudingu tunnet. “Mängus tegutseb laps (mängija) vähima vastupanu 

suunal, tehes seda, mida ta kõige rohkem soovib, sest mäng on seotud naudinguga.” 

(Võgotski 2016: 135) Loovus, mäng ja nauding tekitavad omavahelisi seoseid, millest 

joonistub välja kolmnurk, milles kõik osalised võivad olla teiste käivitajad, tulemid või 

taaskäivitajad.  

 

 
Joonis 1. Loovus, mäng, nauding kolmnurk. Joonis: Rünno Kulver 
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Loovus on enda varasema isiklikku taustsüsteemi korjatud materjalist uute seoste loomine. 

Läbi mille tekivad uued kordumatuna paistvad avastused ja enneolematud ideed. Loovuse 

õppimine ja arendamine nii täiskasvanute kui  laste puhul on edukaim mängulise tegevuse 

kaudu, millest saadava naudingu kaudu märkamatult omandatakse loomingulist kogemust. 

 

Loovuse üks takistaja on liigne enesekriitilisus, mis seab tegijale piirid, läbi mille ta piirideta 

mängu faasi ei jõua. Ka hirm, kas teen õigesti, mida teised arvavad, kas minu tegevus vastab 

üldlevinud normidele? Tekib hirm lasta asjal minna, kontroll kaob käest… Samas, kui see 

juhtub, oleme jälle mängus. Nietzsche järgi on teadmisi kahte liiki - ratsionaalne, süsteemides 

mõtlemine ja tunnetuslik, kujutluslik kogemus maailmast, milles ratsionaalne teadmine 

luuakse tunnetusliku kogemuse abil. (Maughn 2001) 

 

“Loovus on suurim mäss, mis on olemas. Kui sa tahad luua, pead vabanema kõigist 

tingimustest, muidu on kogu su loovus ainult kopeerimine, ei midagi enam kui jäljendus.” 

(Osho 2008: 7). Kõikidest tingimustest vabanemine on jällegi alus uue mängu tekkimiseks 

ning uude mänguprotsessi sisenemiseks. Mäng ja loovus on teineteisega alati seotud - mäng 

äratab loovuse ja loovus kutsub mängima. Nii loovus kui mäng pakuvad naudingut. 

 

 

1.3 Loovust arendavate mänguvahendite näited 
 

Loovust arendav mänguvahend võib olla mis tahes, mis käivitab meie kujutlusvõime. 

Suurepärane näide on kast, mis täiskasvanutel täidab eelkõige transpordi ja hoiustamise 

otstarvet, kuid lapse kujutluspildis võib ta etendada maja, kodu, voodit, lennukit, tanki, 

televiisorit jne. Benjamin Spock on märkinud kasti alternatiivse mänguasjana 

lapsevanematele, kes enda lastele vabrikus toodetud mänguasju lubada ei saa (Lange 2018). 

Varasemad meistri poolt toodetud arendavad mänguasjad on puuklotsid. John Locke kirjeldas 

enda raamatus “Mõned mõtted haridusest” aastal 1693 tähestiku tähtedega illustreeritud 

puuklotsidega mängimist, mille hulgast tuli leitud tähtedest koostada sõnu. Locke nägi, et 

lapsed ei suhtu raamatutesse ja õpikutesse sama entusiastlikult kui mänguasjadesse ja 

mängimisse. Sellest tulenevalt asus ta otsima viisi, kuidas mängu ja õppimist siduda.  Isiklikust 

varajasest eluperioodist mäletan sarnaseid klotse, millel numbrid ja arvutamise sümbolid 

aitasid aritmeetikaga tutvumisel. Ühtlasi olid klotsid ka väga relevantsed ehitusmaterjaliks ning 

täitsid mitmeid teisi funktsioone. Locke pidas ka motoorse käelise oskuse arendamist 

õppimise juures oluliseks, kuna selline tegevus aitab värskendada aju mõttetegevust.  
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Loovust arendavate mänguvahendite näideteks enda töös valisin mänguvahendid, mis on 

sobilikud väga laiale kasutajagrupile, millel on mitmeid mänguvõimalusi ning mis on avatud 

kujutlusvõimele. Ühtlasi on nad kõik läbinud ajaproovi, kinnitamaks enda toimimist kasutajaga 

ning kohanemisvõimet enda loomise hetkel, täna ja küllap ka tulevikus. 

 

 

Rubiku kuubik 
 
Kaasaegsetest loovat mõtlemist arendavatest mänguasjadest on tuntuim Rubiku kuubik. Ernõ 

Rubik töötas esimese töötava prototüübi välja aastal 1974. Esimese 2x2x2 pööratavate 

ruutudega kuubiku lõi ta õppevahendina, et demonstreerida kolmemõõtmelise ruumi 

keerukust ja liikumist selles. Parema liikuvuse saavutamiseks arendas Rubik mudeli juba 

kahekümne kuue kuubikuga 3x3x3 mudeliks. (Kiss 2015) 

 

 
Foto 1. Rubiku kuubik. (www.rubiks.com) 

 

Kuubik aitab õppida matemaatikat ning arendab suunatud tegevusele orienteeritust. Ühtlasi 

arendab see mälu ja püsivust. (Kiss 2015) Algselt ei loonud Rubik mänguvahendit 
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mõistatusmänguna, vaid õppevahendina. Kuubikut luues puudus sellel meie jaoks Rubiku 

kuubikuga seostatav lahendus, mille käigud lõid kasutajad juba kuubiku kasutuses olles. 

Rubiku kuubikule järgnes hulga erinevaid mõistatusmänguvahendeid, mille kõigi ühine joon 

on geomeetrilistel ja matemaatilistel süsteemidel põhinemine. Kõige tuntum neist on 1981. 

aastal Rubiku poolt leiutatud ussimäng.  

 

Foto 2. Ruubiku uss (Rubik's twist). 

 

Ettevõte Rubik´s veebileht kirjeldab ussimängu järgmiselt - Rubiku uss sai alguse pallina, kuid 

seda saab pöörata ja keerata paljudeks kujunditeks. Rubiku ussil on 24 prismakujulist identset 

kiilu. Need on ühendatud vedrupoltidega, mida saab keerata, aga mitte eraldada. Kiilude 

keeramise abil saab Rubiku ussist moodustada erinevaid figuure nagu sirgjoon, pall, koer, 

part, ristkülik, madu jne (www.rubiks.com). 

 

Rubiku mõistatusmängud on valdavalt programmeeritud kindlatele lahendustele, kuid jätavad 

mängijale alati võimaluse luua enda reeglid ja isikliku õige lahenduse ning samuti teekonna 
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lahenduseni jõudmiseks. Eelnevast mõttest leian tugeva sarnasuse minu loodud 

mänguvahendiga, millel on olemas oodatavad lahendused, kuid mängijal on oma loovusest 

tulenevalt võimalik leida enda mängutee ja sihtpunkt. Rubiku kuubikul on lisaks klassikalisele 

ehk igal-küljel-eri-värv-lahendusele võimalik luua loendamatul hulgal mustrilisi lahendusi. 

Lisaks on väljakutse saavutada kaks identset abstraktse lahenduse kombinatsiooniga 

kuubikut.  

 

Rubiku mängude vajaduse ja edu tõestuseks on aeg, mis näitab, et pärast pea pool sajandit 

mängijate kasutuses olemist on need endiselt maailma tuntumad ja enim kasutatud 

mõistatusmängud. Need on atraktiivsed kõigile vanusegruppidele, lubades luua igale 

mängijale enda võimetekohase ülesande ning seda kõikides kultuuriruumides üle planeedi. 

 

 

Story cubes 
 

 
Foto 3. Story Cubes (www.storycubes.com). 

 
Minu jaoks on ühed parimad loovust arendavad ja seda toetavad kaasaegsed mänguasjad 

Story Cubes ehk jututäringud. Story Cubes'id lõi Põhja-Iirimaal Belfastis aastal 2004 Rory 

O´Connor vahendina, mis aitavad genereerida lugusid. Klassikaline Story Cubes’ide komplekt 

koosneb üheksast kuubikukujulisest täringust, mille igale küljele on trükitud sümbol või kujutis 

– jutumull, nool, lambipirn, maja, kell jmt. Mängijad veeretavad täringukomplekti ja mängulaual 

peatunud täringu pealmise külje sümboleid koostavad jutte, luuletusi, dialooge jne. Mängu 

edasiarendusena on Story Cubes lisanud enda mängude valikusse täringuid, millel on 

temaatilised sümbolid, nagu reisi-, meditsiini-, spordi-, kosmose-, maagiatäringud ja palju 

muud sarnast. Rory Story Cubes'ide võimaldatavaid meetodeid kasutavad teiste hulgas 

koolitajad, psühholoogid ja õpetajad professionaalsete oskuste arendamiseks, et väljendada 

oma mõtteid retoorilises mõttes ja eneseidentiteediprotsessi psühholoogiliste 

seaduspärasuste seisukohast (Popova, Sereda 2016). Minu jaoks on jututäringute 
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tugevamaks küljeks võime luua töögruppides kiiresti abiks inimeste omavahelist 

kommunikatsiooni. See on  mõttetöö käivitamise vahend. Täringute peal olevad sümbolid on 

justkui juhuslikult lauale pudenevad sõnad, mis nõuavad mängijalt loomingulisust ja 

kontsentreeritust kiirete seoste loomisel. Ühtlasi meeldib mulle Story Cubes'ide reeglite 

paindlikkus. Mitmeti tõlgendatavuse võimalikkus lubab neid mängijatel igal hetkel muuta ja 

täiustada luues igal mängimise korral uue ülesande ning lahendamise meetodi. Sarnane mõte 

on kaasas käinud ka minu mänguvahendi arendamise juures - mänguvahendiga saab iga 

päev iga kasutaja mängida uutmoodi. Mäng peab olema täis avastusi. 

 

 

Lego 
 
Mänguasju tootev ettevõte Lego Group asutati 1932. aastal Ole Kirk Christiansen poolt. Nimi 

“Lego” tuleb taanikeelsetest sõnadest “leg godt”, mis tähendab “mängi hästi”. Meile tuttav 

Lego klotside omavaheline ühendussüsteem patenteeriti aastal 1958 Ole Kirk Christiansen 

poja Godtfred Kirk poolt. (https://www.lego.com/en-us/aboutus/lego-group/the-lego-group-

history) Mänguklots on sellest ajast peale jäänud sisuliselt muutumatuks. 1998. aastal 

kuulutati Lego klots USA Toys Hall of Fame'i poolt eelmise sajandi mänguasjaks. (Augustin 

2022)  

 

Lego klotside loomisel võeti aluseks kuus omadust, millele need peavad vastama: 

1. Piiratud suurusega, ilma et see seaks piiranguid mängija kujutlusvõimele. 

2. Kättesaadav. 

3. Lihtne, vastupidav ja rohkete võimalustega. 

4. Sobilik igas vanuses mängijale olenemata soost. 

5. Klassikaline mänguasi algusest peale ilma vajaduseta seda regulaarselt uuendada. 

6. Lihtne logistika ja turustamine. 

Need omadused viitavad tootele, kuid viitavad ka inimlikule mõõtmele, mis ei sisaldu klotsides 

endas - selliste mõistetega nagu „kujutlusvõime”, „klassikaline” ja „lõbus”. (Gauntlett 2014) 

Algsed Lego klotsid, nagu ka minu lapsepõlve nõukogude mänguasjatööstuse koopiad, 

andsid mängijale loomingulise vabaduse ehitada täpselt seda, nagu loovus ja kujutlusvõime 

ehitajale ennast ilmutas. Ehitajale ei olnud ette antud õiget lahendust ega töö lõplikku 

eesmärki, see sündis kasutaja loovuses ja kujutlusvõimes. Tänapäevased populaarsed Lego 

lahendused meie kauplustes on enamjaolt mängu sisse kodeeritud lahendustega, mis 

muudavad need ostjale atraktiivsemaks ning müüjale lihtsamalt müüdavaks, kuid limiteerivad 

ehitaja-mängija isiklikku loovust mänguprotsessis. Ühtlasi limiteerib klotsikomplekti kodeeritud 
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lahendus mänguasja kasuliku eluiga mängija jaoks - korduv Lego komplekti kokkupanek ei 

ole võrreldav elevuse ja huviga, mida see esimesel korral pakub. Isiklik lapsevanema 

kogemus näitab, et klotside abstraktselt ilma lahenduseta mängivale lapsele mänguvahendiks 

andmine ei tekita iseseisvaks mängimiseks sarnast huvi, kuna lahenduste ise väljamõtlemine 

on keerukas. Selline lahendus tihti toimib vaid lapsevanema juhendamisel. 

 

Lego disaini eesmärgiks oli teha loomisprotsessi käigus toode, mis muutub klassikaks. See 

idee õnnestus ja selle abil on muutunud Lego mänguasjade maailmas ikooniliseks ja 

totaalseks. Võrdlen nende positsiooni Coca Colaga, mis peab olema iga toidukaupluse riiulil. 

Nii peab ka Lego olema igas mänguasjapoes. Lego kaubamärk on muutunud tootegrupi 

sünonüümiks, mis on ülim, mida üks kaubamärk võib saavutada. See on saavutanud ikoonilise 

sümboli staatuse. Ühtlasi on Lego muutunud laiemalt popkultuuri osaks, olles osaline  filmides 

ja arvutimängudes ning inspireerides teisi endast ainest ammutama – joonisfilm “Toy Story”, 

arvutimäng “Minecraft” jne. 

 
 
1.4 Loovust arendava mänguvahendi disainiprintsiibid 
 

Loovust arendava mänguvahendi disainiprintsiipide kirjeldusi ma enda magistritööd koostades 

varasematest allikatest ei leidnud. Koostasin printsiibid juhindudes loovuse- ja 

mänguteooriatest, enda teadmisest ja kogemusest ning Lego arendamisel tuginenud 

põhimõtetest.  

 
Tingimused, millega loovust toetava arendava mänguvahendit disainides peab arvestama: 
 

1. Mänguvahendiga mängimine peab olema ohutu: 

 

- Mängijale – mänguvahend ei peaks olema liiga väikeste mõõtudega ning 

teravate nurkade või servadega, millega mängija ennast vigastada võib. 

Mänguvahendi juures tuleb hoiduda isuäratavatest lõhnadest ja maitsetest.   

 

- Keskkonnale, milles mängimine toimub – mänguvahendi võime vigastada 

mängimise keskkonnas asuvaid esemeid või seal viibivaid olendeid (perekond, 

sõbrad, loomad) on minimaalne. 
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- Mänguvahendile endale – mänguvahend on loodud materjalidest, mis elavad 

üle toote kasuliku  kasutusea. Mänguvahend on vastupidav mängukeskkonnas 

tekkivatele füüsilistele ja teistele ootamatutele ohtudele. 

 
2. Mänguvahendiga mängimine ei pea nõudma kasutusjuhendit. Mänguvahendi arendaja 

võib olla mõelnud mänguvahendiga mängimise viisidele, kuidas mänguvahendiga 

mängida ning seadnud mängureeglid, kuid mängijale peab jääma vabadus kasutada 

mänguvahendit isiklike mängu- ja tegutsemisideede rakendamiseks – enda 

mängureeglite loomiseks. Toote kasutamisega peab kaasnema nauding ja hea tunne. 

Lihtsalt öeldes – kui tootega tuleb kaasa koolitus või kasutusjuhend, siis see ei ole 

meie mõistes kasutatav. (Lamas 2015) 

 
3. Mänguvahend kasvab koos mängijaga. Mängija kasvades ja arenedes avanevad 

mänguvahendi uued kasutusküljed ja -võimalused. “Mänguvahendite pikaealisus on 

seotud nende ümber loodava kujutletava maailmaga.” (Elkind 2007: 20) Sellist mõtet 

järgides näen loovust toetavate mänguvahendite võimalust mängijaga kogu elu 

kaasas käia olles lastele mängu- ja õppimisvahend ning mängija kasvades muutub 

see inspiratsiooni tööriistaks ning kontsentratsiooni vahendiks. Mängija saab leida 

mängu uusi keerukamaid vorme enda taustsüsteemi ja mänguoskuse arenedes. 

 

4. Mänguvahend peab olema enda visuaalilt ja olemuselt arusaadav ning köitma mängija 

tähelepanu. Omadused, millele tähelepanu pöörata: 

 

- Atraktiivsed teemakohased värvid.  

- Materjali tunnetus sõrmede vahel.  

- Mänguvahendi dünaamilised omadused käte vahel. 

 

5. Mänguvahend peab tekitama isiklikke seoseid mängijaga. Seostuma tema eelneva 

taustsüsteemiga, milles tekib äratundmine või luues sinna uudse kogemuse. Mängus 

õpib laps tegutsema mitte nähtavas, vaid mõtteliselt tunnetatud situatsioonis. 

Toetudes sisemistele tungidele ja motiividele, mitte aga esemetest lähtuvatele 

motiividele ja ajenditele. (Võgotski 2016) 

 

6. Arendav mänguvahend peab olema mängijale meelelahutuslik ja köitev. See peab 

kutsuma endaga mängima ning läbi mängu omandab mängija uusi oskusi ja teadmisi. 
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7. Mänguvahend peab olema piiratud suurusega, ilma et seataks piiranguid mängija 

kujutlusvõimele. Suurus peab võimaldama kasutajal mänguvahendit enda teekonnal 

kaaslasena saatjaks hoida. See peab olema piisavalt väike kaasas kandmiseks ja 

piisavalt suur mänguvõimaluste rohkuseks. 

8. Mänguvahend peab olema lihtne, vastupidav ja rohkete võimalustega. 

 

9. Mänguvahend peab olema universaalne. Sobilik nii tüdrukutele kui ka poistele, 

mängimiseks erivajadustega inimestele. Huvi tekitav igas vanuses mängijale. 

 

10. Mänguvahend peab olema universaalne. Sobilik nii tüdrukutele kui ka poistele, 

mängimiseks erivajadustega inimestele. Huvi tekitav igas vanuses mängijale. 

 

11. Mänguvahend peab olema kättesaadav. Mänguvahendi kättesaadavus tagab selle       

huvitatud kasutajagruppideni jõudmise ning ühtlasi ka edasise arendustegevuse. 
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2. ORIGAMIST INSPIREERITUD MÄNGUVAHEND 

 
2.1 Mänguvahendi tekke-saamislugu 
 
Mänguvahendi saamislugu ulatub aastasse 2019, kui osalesin Marta Mooratsi poolt 

juhendatud “Zero Waste aksessuaari” disainikursusel. Zero waste disainmõtlemine tegeleb 

tootmisel tekkivate jääkide nullini viimisega, integreerides need tootmisesse või kasutades ära 

kellegi teise ülejäägid. Kasutasin enda loomeprotsessis inspirtatsiooniks 

paberivoltimistehnikat - origamit.  

 

Origami on jaapani paberi voltimise kunst, mille päritolu dateeritakse 17-ndasse sajandisse, 

kuigi erinevad allikad sellega ühtviisi ei nõustu. Tänapäeval on mõiste, “origami” kaasaegse 

disaini üks levinumaid mõisteid, olles kasutatud nii moe-, valgustidisainis, arhitektuuris kui ka 

ehtekunstis (Jackson 2011). Origamit saab kõrvutada zero waste disainmõtlemisega, kus 

klassikaliste origami figuuride valmistamisel kasutatakse  kogu etteantud materjal ilma 

kadudeta. 

 

Disaini lahenduse otsimisel lähtusin origami lähtepunktist, milles volditud struktuur volditakse 

ühest tükist paberist ilma sellesse lõikeid tegemata ja kus kasutusse läheb kogu paber. Selline 

origami põhimõte vastab zero waste disaini filosoofiale. Kasutasin paberit mõõdus DIN A4 - 

210 x 297 mm. Automaatne voltimine viis mind tulemuseni, milleks oli minu aksessuaari lõige. 

Loodud lõikest sain ma valmistada kolm erineva disainiga kotti, millest kahe puhul on kasutajal 

võimalus kasutamise käigus enda soovil muuta üks disain teiseks. Materjaliks kasutasin vilti, 

mille peale kleepisin vineerist kolmnurgad. Lõikel olevate voltimisjoonte kohale jätsin 6-

millimeetrise ruumi, mis võimaldas vilti vastavalt kavandile voltida.  
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Joonis 2. Koti lõige.  Joonis: Rünno Kulver 
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Foto 4. Kotid EKA Aksessuaari ja köite osakond 105, konkurss-näitusel ''Perspektiivid''. Foto: 

Rünno Kulver 
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2019. aasta sügisel avanes mul võimalus osaleda Wenche Benedicte Lyche juhendatud 

töötoas “Surfaces As Object”, mille käigus viisime läbi hulga materjalide manipulatsiooni 

katsetusi. Üheks katsetuseks oli Madis Kaasiku juhendamisel materjali manipulatsioonid 3D 

trükitehnoloogia abil. Katsetasime filamendi - 3D trükiplastiku trükkimist ning 3D 

trükitehnoloogia abil olemasolevate materjalide manipuleerimist, andes sellele uue struktuuri 

ja omadused. Mina valisin materjaliks polüestrist tüllkanga, millele teostasin trüki 

manipulatsiooni PLA plastikuga. Katsetuste käigus otsustasin katsetada enda Marta Mooratsi 

zero waste disaini kursusel valminud aksessuaari lõike trükkimist 3D printeriga läbi tüllkanga. 

Proovisin luua olemasolevat lõiget, kasutades uut 3D printeriga trükitud aksessuaari 

prototüüpi. 

 
Trükiprotsessis trükkisime kavandi esmalt filamendi kolme trükikihiga. Seejärel katkestasime 

trüki ning katsime trükitud kihid tüllkangaga, mille järel trükkisime järgmised kolm filamendi 

kihti.  

 

Tulemus oli minu jaoks tehniliselt midagi täiesti esmakordset, esteetiliselt ilusat ja vaadet 

uutele võimalustele avavat . Ma olin enda kotilõikest trükkinud midagi, mis osutus pigem 

kolmemõõtmelise pusle sarnaseks mänguvahendiks. Esimese prototüübi esimesel 

mängupäeval suutsid kursusel osalenud katsemängurid luua prototüübist rohkem lahendusi, 

kui minu aksessuaari projekt lõikel lahendusi näitas. Õigupoolest algse lahenduseni ükski 

katsemängur ei jõudnudki. Nägin siin uudset disainilahendust, mille rakendamise ideed liikusid 

mitmes suunas. Meeldiv on ka zero waste idee säilimine uues prototüübis. Mudelit on võimalik 

kohandada selliselt, et kogu olemasolev kangas saab tootmises kasutatud ning digitaalne 3D 

printer kasutab trükimaterjali ideaalis täpselt vajaminevas koguses. 
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Foto 5. 3D trükitud koti lõige.  Foto: Rünno Kulver 

 

 
Foto 6. Voltimiskatsetus 1. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 7. Voltimiskatsetus 2. Foto: Rünno Kulver 

 

Kuna esimesesse katsetusse oli lahendusena programeeritud minu zero waste aksessuaari 

vorm, siis otsustasin jätkata järgmise katsetuse puhul abstraktse disainiga, milles etteantud 

lahendused puuduvad. Disainilahenduseks lõin 4 sentimeetriste kaatetite pikkusega 

täisnurksetest kolmnurkadest koosneva 28 x 28 cm voltimissüsteemi, milles 

etteprogrammeeritud lahendus puudub. Tulemuseks sain hästi liikuva olemusega 

mänguvahendi, millest mängija saab luua siiani loendamatul hulgal lahendusi. Ühtlasi tekkis 

uus nägemus mänguvahendi võimalikest kasutamise ja mängimise viisidest.  

 

Katsetuste käigus tehtud pildid katsemängurite esmased  uue mudeli võimalikest  voltimise 

lahendustest: 
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Fotod 8 & 9. Voltimiskatsetus 3 ja 4. Fotod: Rünno Kulver 

 

 
Foto 10. Voltimiskatsetus 5. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 11. Voltimiskatsetus 6. Foto: Rünno Kulver 

 
Foto 12. Voltimiskatsetus 7. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 13. Voltimiskatsetus 8. Foto: Rünno Kulver 

 

 
2.2 Inspiratsiooniraamat 
 
Et uurida sügavamalt loodud mänguvahendi võimalikku kasutamise ja arendamise 

potentsiaali ja võimalusi, koostasin Karin Kallase juhendamisel projekti uuriva  

inspiratsiooniraamatu - sketchbook'i.  

 

Disaineri inspiratsiooniraamat – sketchbook on väga isiklik, kuid samas ülimalt avalik 

loomeprotsessi näitamine. Mängimine ja probleemi lahendamine on disainerile sarnase 

tähendusega ning sketchbook on disainerile turvaline vahend eksperimenteerimiseks ja 
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riskide võtmiseks. See on koht enda isiksuse vabaks väljendamiseks, eksimiseks, ideede 

leidmiseks ja arendamiseks. (Rothman 2016)  

 
Minu projekti puhul tekkis sketchbook’i koostades tunnetus, mis saatis protsessi lõpuni. 

Sketchbook on olnud protsessile hooandja ja abivahend, mille juurde sain inertsi rahunedes 

uuesti tagasi tulla. 

 

Lähtudes zero waste mõtteviisist, valisin enda inspiratsiooniraamatu koostamiseks juba 

kasutatud, täiskirjutatud ning päevakajalisuse kaotanud konspektiklade - visandiploki. Andsin 

teise elu prügisse minevale raamatule. Enda tegevuses järgisin eespool olevat definitsiooni 

inspiratsiooniraamatust kui vabast loomingulise mõtte edasiandjast.  

   

 
Foto 14. Näide inspiratsiooniraamatust. Foto: Rünno Kulver 
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Vahenditena kasutasin markereid ja inspireerivaid väljatrükke ning väljalõikeid. Kuna kogu 

projekti inspiratsioon sai alguse origamist, siis analüüsin ma voltimise näidiste ja väljatrükitud 

fotode näol võimalikke origami voltimise  lahendusi, mida tulevikus uute mänguvahendite 

loomisel saan kasutada. Kõige olulisemana vaatan valdkondi, kellele ja kuidas minu 

mänguvahend kasu võiks tuua ning kas ma peaksin seda üldse mänguvahendiks nimetama 

või on see miski muu. Leian inspiratsiooniraamatu koostamise käigus järgmisi ideerakendusi 

minu mänguvahendile: 

 

- 3D trükitud aksessuaar. 

- Vahend inspiratsiooni leidmiseks disaineritele, arhitektidele, inseneridele jne. 

- Loovust arendav origami mänguvahend. 

- Teraapilist tegevust toetav vahend. 

- Mõttemäng. 

 

Nagu eespool mainisin, töötan raamatus läbi valiku klassikalisi origami struktuure vaadates 

nende sobivust minu mänguvahendi lahendusena. Ühtlasi uurin abstraktseid geomeetrilisi 

süsteeme mitme lahendusega vahendite loomiseks. Lisaks kajastab raamat mõtteid 

võimalikest jätkusuutlikest materjalidest vahendi tootmiseks – taaskasutatud paberimass, 

plastpudelitest toodetud taaskasutatud plastik ja muu sarnane. Näitan lahendust, milles ma 

origami ideest inspireerituna olen kollektiivse loominguna töögrupi liikmena loonud mänguasja 

teenistusest maha läinud politseivormidest Eesti Politseile. 
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Foto 15. Näide inspiratsiooniraamatust. Foto: Rünno Kulver 
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 2.3 Edasiarendused - katsemudelid 
 
Minu koostatud inspiratsiooniraamatus joonistasin hulga klassikaliste origami struktuuride 

kahemõõtmelisi voltimislõikeid. Järgmiste katsetustega uurisin, kuidas lõiked töötavad 

trükituna 3D printeril minu mänguvahendiks. Esimeste 3D prinditud katsetustega ning hulga 

paberist volditud figuuride uurimisega jõuan arusaamisele, et pean valima figuurid, milles ei 

ole liiga palju paberikihte teineteise peale volditud. Kuna kolmnurkade vaheline ruum on 6 

mm, siis arvatav maksimaalne kihilisus voltimisel saab olla 3 materjali kihti. Esimesena 

proovisin trükkida tänapäeva origamikultuuri kõige tuntumat figuuri “kurg”. 

 

 

Kurg 

 

 
Foto 16. Mänguvahendi “Kurg” pinnalaotus. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 17. Mänguvahend “Kurg” voldituna. Foto: Rünno Kulver 
 

Protüüp töötas ja lubas endast voltida sellesse programmeeritud kure. Prototüübi tugevus on 

enda 3D figuuri püsimajäämine. Tema läbipaistev olemus lubab hästi vaadelda ruumi selles 

struktuuris, tekitades figuurist teistsuguse pildi ja arusaamise kui paberist volditud origami 

kurel. See avab vaataja jaoks kure struktuuri geomeetrilise olemuse ja ülesehituse ning tekitab 

struktuuri selge arhitektoonilise vaate. 

 

Kure voltimise protsess töötab mänguvahendi puhul teisiti kui kure voltimine paberist. Ühest 

küljest loob see juba vilunud voltijale mängulist avastamise ja mõistatamise momenti. Teisest 

küljest tõstatub küsimus juhendi vajalikkuse kohta. Juhendi vajadust ma mänguvahendi 

loojana ei toeta. 
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Vaal 
 
Jätkasin figuurikatsetusi origami struktruuriga “vaal”, mille lõikes ei ole liiga palju teineteise 

peale volditud paberikihte ja mis kure trükkimisest saadud kogemuse baasil lubab selle 

õnnestumist. 

 

 
Foto 18. Mänguvahend “Vaal” pinnalaotus. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 19. Mänguvahend “Vaal” voldituna. Foto: Rünno Kulver 

 

Nagu arvatud, õnnestus trükkida kergesti volditav mänguvahend, millest voltisin origamivaala 

järgides paberist vaala voltimise järjekorda.  

 

Erinevalt kurest on see ilma kõrvalise abita vaadeldav kahemõõtmelisena ehk olukorras, kus 

vaala figuur on asetatud külili. Soovides kolmemõõtmelist vaadet peab mängija vaala turja 

sõrmede vahel hoidma. Piiratud on selge arhitektooniline struktuuri vaade, mis on hästi nähtav 

kure figuuri puhul. Voltimisjärjekord on sama, mis paberist origamivaala voltimisel. 

 

 

Origami struktuur Zig-Zag 
 
Kolmanda programmeeritud lahendusega mänguvahendiks valisin levinud origamistruktuuri, 

mis on paljudel juhtudel aluseks teistele sarnastele struktuuridele. Kuna olen tihti kuulnud seda 

lahendust nimetatavat zig-zag struktuuriks, siis panin talle sama nimetuse. Sellise struktuuriga 

mänguvahendis näen kasu origami tutvustamisel ja õpetamisel. Kui mänguvahendiga 

õnnestub, küllap õnnestub ka paberiga.  
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Foto 20. Mänguvahendi “Zig-Zag” pinnalaotus. Foto: Rünno Kulver 
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Foto 21. Mänguvahend “Zig-Zag” voldituna. Foto: Rünno Kulver 
 
Suutsin voltida mänguvahendist soovitud struktuuri, õnnestusin vaid ainult tänu eelnevale 

kogemusele sama struktuuri paberist voltimisel. Jällegi olen küsimuse juures, kas 

mänguvahend vajab juhendit. Kuna voltimisel peab ületama väikeseid materjali pingeid, näen, 

et minu valitud tüllkangas ei pruugi olla parim lahendus sellele struktuurile. Peale vähest 

kasutamist kipub juba rebenema. 

 

Struktuur ise on mängijale huvitav oma dünaamilisuse poolest. Liikumine on teistsugune kui 

paberi puhul ja geomeetriline korrapärasus tekitab huvitava läbipaistva arhitektoonilise 

struktuuri.  
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3. MÄNGUVAHENDI KASUTAJAKOGEMUS 
 
3.1 Kasutajakogemuse uuringu meetodid ja sihtrühma valim 
 
Kasutajakogemuse uurimiseks viisin viie valminud prototüübi abil läbi mänguvahendi 

kasutamiskogemuse uuringu. Mänguvahendi kasutajakogemused kogun seda läbi otseste ja 

vahendatud vaatluste abil. Koostasin vahendi katsetajatele kogemuse kirjeldamiseks avatud 

küsimustega  küsimustiku, mille leiab antud töö lisana. Lisaks viisin võimalusel kasutajatega 

läbi avatud küsimustega intervjuud ja vastustest lähtuvalt viisin läbi analüüsi.  

 
Sihtgrupi valik on universaalne, kuna näen minu mänguvahendi kasu väga laiale sihtgrupile. 

Töö käigus katsetasid minu mänguasja väga noored, eakad, erivajadustega inimesed ning 

erinevate elualade eksperdid. Selline laiapõhjaline kasutajagrupi hinnang annab ülevaate 

minu mänguvahendi tugevustest, puudustest ning võimalikest arenduse vajadustest. 
 
Uurimuse ülesanne on välja selgitada milliseid arendavaid, õpetuslikke ja vaba aja tegevusi 

võimaldavad loodud objektid teha erinevate sihtgruppide puhul. Samuti koguda ettepanekuid 

mänguvahendi arenduseks.  

 
Minu uurimuse hüpotees on, et mänguvahendil on loovust arendavad omadused. 

Mänguvahend on universaalne ja sobib väga laiale kasutajarühmale - kõikidele vanustele, 

soost ja kultuuriruumist sõltumata. Mänguvahendil on soodsad mõjud teraapiliste tegevuste 

toetamiseks – parandab keskendumisvõimet, maandab stressi, mõjub hästi mängija 

peenmotoorikale. 

 

Kasutajakogemuse valimisse valisin mänguvahendi katsetajad ja hinnangu andjad vanuses 3 

kuni 81 aastat. Kasutajakogemuse andjatest 7 olid naissoost ja 2 meessoost. 1 mänguvahendi 

katsetajatest oli 26-aastane füüsilise-ja intellektipuudega autist. Lisaks kodustes tingimustes 

mänguvahendi katsetusele toimus 1 katsesessioon pereringis puhkusereisil ja 1 nädalane 

katsetus kunstistuudio õppekeskkonnas.  
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3.2 Kasutajakogemuste referatiivsed kirjeldused (Kasutajakogemuste terviktekstid töö 
lisas) 
 
Kasutajakogemus 1 
 
Mänguvahendi kasutaja on 81-aastane insener, kes on täna aktiivne pensionär. Kasutas 

mänguvahendit pühapäeva õhtul umbes 1 tund. Kasutajakogemus on otsene. 

 

Mänguvahend on huvitav. Mänguvahendi kõige suuremaks kasu on matemaatika õppimisel 

ja õpetamisel ning motoorika arendamisel. Mänguvahendi teeb uudseks tema erinevate 

võimaluste rohkus.  

 

 

Kasutajakogemus 2 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 46-aastane. Ametilt kunstiõpetaja ja laste 

kunstiõppestuudio juht. Kasutas  mänguvahendit nädal aega erinevates olukordades 

kunstistuudios ja sellest väljapool. Kasutajakogemus on põhiliselt vahendatud ja tuleneb 

vaatlusest. Mängijad kasutasid mänguvahendit põhiliselt kunstistuudio tegevustes. 

Mänguvahendit kasutasid täiskasvanud, 4–6-aastased lapsed, algklasside lapsed ning lapsed 

4-ndast klassist kuni gümnaasiumi lõpuni. Mänguvahendi kasutamine toimus ilma 

juhendamiseta.  
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Foto 22. Mänguvahendiga mäng laste kunstistuudios. Foto: Agnes Liiv 

 

 
 Foto 23. Mänguvahendiga mäng laste kunstistuudios. Foto: Agnes Liiv 
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Mänguvahend on väga endaga mängima kutsuv. Sellega saab hästi näidata ja õpetada 

liikumist. See on kindlasti loovust arendav. Vahend ei luba endaga käituda nagu mängija 

tahab, vaid peab arvestama mänguvahendi liikuvust. See võtab ära sirge tegemise võimaluse 

ning õpetab materjaliga kaasa minema ja arvestama, et materjal ei pruugi alati tegija tahtmise 

järgi käituda. Ühtlasi on mänguvahend vormi- ja ruumitunnetust arendav. Mängija saab liikuda 

loodava ruumi sees. Ka on mänguvahend lastele pikema jutu kuulamiseks ja sellesse 

süvenemiseks hea abivahend. See annab kuulamise ajaks talle kõrvalise motoorse tegevuse, 

mis aktiveerib kuulaja tähelepanu ja vastuvõtuvõime..  

 

 

Kasutajakogemus 3 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 53-aastane. Ametilt ehitusinsener ja eripedagoog. 

Kasutas mänguvahendit 2 päeva koos 26-aastase sügava intellekti- ja füüsilise puudega 

autistlik mängijaga. Kasutajakogemus on otsene ning lisaks vahendatud ja vaatlusest tulenev. 

 

Kasutaja jaoks oli mänguvahendiga mängimine põnev ja uudne kogemus. See kutsub 

mängijat ennast proovile panema, ning avastama mida õnnestub luua. Mängijal on põnev - 

kõigi nende muutuste jälgimine, mis mängu käigus toimuvad.  

 

Mänguvahendi kasu on sihtgrupiti erinev. Sügava intellektipuude ja liitpuudega  inimeste puhul 

on kõige olulisem see, et nad saaksid vahendit kasutada iseseisvalt või vähese abiga. Selle 

sihtgrupi puhul on üldse väga vähe tegevusi või mänge, mida puudulikku motoorikat 

arvestades nad iseseisvalt kasutada saaksid. Kasu on peenmotoorsete oskuste ja silma-käe 

koostöö arendamine ning et mängida saavad koos väga erinevad sihtgrupid – lapsed, 

vanavanemad, erivajadustega inimesed jne – ning et kõigi jaoks on see võimetekohane ja 

põnev. 
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Foto 24. Mänguvahendiga mängib erivajadusega mängija. Foto: Jaana Kadastik 

 

Mänguvahend õpetab märkama, et ühest ja samast algmaterjalist võivad tekkida erinevad 

kujud. Vahendi materjalina kasutatud läbipaistev tüll on suurepärane selleks, et visualiseerida 

geomeetriliste kujundite ruumilisust. Eelistatud on kasutaja poolt abstraktsed kolmnurkadega 

mänguvahendid, kuna need annavad tegutsemisel vabad käed ning puuduvad ülesande poolt 

seatud piirangud. Sügava vaimupuudega ja motoorikahäiretega (sh traumajärgne taastusravi) 

inimeste ning väikelaste puhul saab alustada mängust, kus tuleb haarata vahend kätte ja lasta 

tal vabalt kukkuda. Selline tegevus toetab nii peenmotoorika arendamist kui ka silma-käe 

koostööd. Kui lihtsamates mängudes saavutatakse edu, siis sellelt kogemuselt saab edasi 

minna raskemate ülesannete lahendamisele. Samuti saab vahendi abil õpetada ruumilisi 

seoseid nagu üleval, all, taga, ees jne. Ühtlasi on vahend ka matemaatilise mõtlemist 

arendamist toetav - loendamine, erinevad geomeetrilised kujundid ja nendevahelised seosed, 

samuti saab välja arvutada, mitu võimalikku kujundit saab üldse luua jms. Kindlasti on vahend 

abistav ka joonestamises, kunstis, arhitektuuris jne. Kasutaja näeb vahendi kasutamist nii 

rahustava kui ka lihtsalt ajaviitetegevusena. Välja tooks ka mälutreeningu - kure või teiste 

konkreetsete kujundite loomine eeldab mäletamist, kuidas seda tehakse. 
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Kasutajakogemus 4 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 14-aastane õpilane koos enda 45-aastase emaga. 

Kasutasid mänguvahendit 4 päeva puhkusereisil olles, keskmiselt 15-20 minutit õhtu jooksul. 

Kasutajakogemus on otsene. 

 

Mänguvahendiga mängimine oli põnev. Kasutajad tunnistasid, et väga rahustav oli seda 

“nätserdada”, sest liikumise tunne oli käte vahel mõnus. Mänguvahend on keskendumist 

toetav, ärevust maandav, peenmotoorikat ja loovust toetav. See kutsub rohkem origamit 

uurima, avardama silmaringi. Kasutajatele meeldis kuidas mänguvahendid võtsid kukkudes 

erikujulisi vorme. Seda saaks kasutada joonistamisel joonistamise objektina. Rohkem 

meeldisid kasutajatele abstraktse lahendusega mänguvahendid, kuna need liikusid paremini 

ja nendest oli rohkem võimalusi kujundeid luua. Mänguvahend on kindlasti loovust arendav. 

Abstraktsetel pead ise mõtlema kuidas ja mida nendega luua. Lisaks arendab mänguvahend 

osavust, täpsust ja keskendumist.  

 

 

Kasutajakogemus 5 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 31-aastane, kelle erialad on kunstididaktika lektor 

ja kunstiõpetaja. Kasutas  mänguvahendit 2 päeva koos kolmeaastase lapsega. 

Kasutajakogemus on otsene ja vahendatud. 

 

Nime paneb kasutaja mänguvahendile ilma küsimata  - “origamimatt”. Kasutaja pooldab 

väikelastele just avatud kasutusega mänguasju, mida need ka on. Nendes on rohkelt tegevuse 

võimalusi ilma olulise juhendamise vajaduseta. Mängides on tore objektide abil või nende 

ümber kujutletavate lugude loomine. Kolme aastane hakkas origamimattidest naturalistlikke 

paralleele otsima. Näiteks vaatles ta volditud origamimatti kui lennukit või kui lendu. 

Täiskasvanud kasutaja leidis vahendi struktuuride, näiteks arhitektuurivormide loomiseks 

sobiva vahendina.  
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Foto 25. Kas mänguvahendist saab lennuk? Foto: Helen Arov 

 

Mänguvahendi loovuse arendamine seisneb divergentse mõtlemise kasutamises ehk mida 

kõike ühe matiga kehastada saab. Mänguvahendi kasutamisviis ei ole üheselt määratud. 

Positiivne on kujutlusvõime haaramine nagu näiteks, mis oleks, kui see on üks suur maastik 
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või arhitektuurne kogum? Kes seal siis elada võiksid? Mänguvahendi kõige suurem kasu on 

avatud ja katsetuslik kasutamiskogemus, mis ei ütle kohe ette, millised on selle vahendi õiged 

kasutamise viisid. See on sobilik igale vanusele. Vanematel õppijatel/kasutajatel arendab 

analüüsivõime rakendamist – millal muutub kangalaadne struktuur tugevaks struktuuriks? Mis 

seda tekitab?  

 
Foto 26. Mänguvahendid ja valgus. Foto: Helen Arov 
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Kunstiõppes oleks mänguvahend väga asjakohane. Tekib palju võimalusi just arhitektuursete 

struktuuride loomisel - minimaailmad või linnad. Matid aitavad ka origami loogikat tutvustada 

ning katsetada nende abil mingid mõtted läbi, enne kui paberiga toimetama hakata. 

 

Kõige tähtsamad loovust arendavad komponendid: divergentne mõtlemine, analüüs, 

kujutlusvõime, uudsete struktuuride loomine ja mudeldamine. Väikelaste puhul, kui nad 

süsteemsemalt mingit struktuuri loovad (näiteks vaal), areneks ka peenmotoorika ja ruumiline 

mõtlemine. Ühtlasi võivad mänguvahendid kenasti toimida ka fidget mänguasjana - fidget toy 

ehk hoides tähelepanuhäirega õpilaste käed tegevuses, aga meele tunni juures. Head 

omadused on, et origamimatid on kerged, lihtsalt kokkupandavad ja ei tee suurt lärmi.  

 

 

Kasutajakogemus 6 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 57-aastane, paberi- ja origamikunstnik, kõrgema 

kunstikooli professor. Kasutas mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 

 

Kuna kasutaja on ise origami- ja paberikunstnik, tekkis esimese kontaktiga väike vastuolu 

voltimise ja vormi hoidmise küsimuses. Objekt on korraks olemas ja järgmisel hetkel kadunud. 

Samas ei pruugi see puudus olla. See on hea vahend protsendikunsti õpetamiseks, just läbi 

enda läbipaistvuse. Hästi põnev on objekti siseruumide nägemine. Lahe oli, et mänguvahendi 

kindel sümmeetriline olemus võimaldab jõuda ebasümmeetriani. “Lastes objektil lihtsalt 

kukkuda, jõuame teatud juhuslikkuseni, loomingulise assotsiatiivsuseni. Meie kujutlusvõime 

on alati seotud mingi osaga, millest me ei ole endast teadlikud. Looming on osa meist, tuleb 

meie alateadvusest. Tekib aktiivne kujutlusvõime ning tekivad seosed.” Mänguvahendi suurim 

kasu on kujutlusvõime arendamine. Mängija on selle liikuvusega kooskõlas ja suudab olla 

julgem enda isikliku kujutluspildiga. Lisaks kindlasti ruumilise kujutlusvõime arendamine. 

Seltskonnamänguna on see inimeste siduja ja mingite protsesside käivitaja. Näiteks lasta 

sellel kukkuda ja kirjeldada, mida nähakse. Mängijad jagavad ning võrdlevad kogemusi ja 

lugusid. 

 

Mänguvahendi teraapilisus on selle käes olemise tundes. Nagu ka paberi voltimise juures sa 

kasutatakse kahte kätt ja on haaratud mõlemad ajupoolkeradf, sellel on ka kindlasti stressi 

alandav mõju. Uudne on mänguvahendi läbipaistvus ja ruumilise maailma nähtavaks 

tegemine. Mänguvahendi sihtgrupp on ilma piiranguteta. See on universaalne ja sobilik kõigile. 
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Kasutajakogemus 7 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 69-aastane, tööstusdisainer ja arhitekt. Kasutas  

mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 

  

Kasutaja kirjeldab esimestel momentidel mänguvahendi kasutamist kui täiesti intuitiivset 

tegevust. Mängu fraktaalset seaduspära arvestades muutus suhtumine kiiresti teadlikuks 

arhitektooniliste võimaluste avastamiseks. Niisiis, mäng osutas kaoses peituvale 

mikrokorrastatusele ja seda kirjeldavale matemaatikale, mille tuntud geomeetrilised 

seaduspärad viitavad arhitektoonilise korrastatuse võimalusele, kujundades mängu 

olemuslikku sisu.  Mäng kehtestab kolmemõõtmelise maailma universaalsetest 

seaduspäradest tulenevad piirangud, tekitades paratamatult teatud huvi juba probleemi 

asetuse tõttu. Mänguvahend on kindlasti loovust arendav. Arhitektooniliste mudelite loomine 

on looming, arendades loovust. See arendab abstraktset mõtlemist ja viimasega seotud 

esteetilisi võimeid. 

 

 

Kasutajakogemus 8 

 

Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 12-aastane õpilane. Kasutas mänguvahendit 2 

päeva. Kasutajakogemus on vahendatud kasutaja 51-aastase eesti keele õpetajast ema poolt. 

 

Mänguvahendid on kindlasti käelist tegevust ja motoorikat arendavad. Need on väga 

universaalsed, sobivad kõigile olenemata vanusest ja soost. Kasutaja arvab, et juhendit ei ole 

vaja mänguvahendi juurde lisada ning ka kindlad lahendused ei ole selle vahendi juures 

vajalikud. Pigem piiraks sellega kasutaja loovust. Mänguvahendi tugevus on, et see ei ole 

valmis ja mängija saab ise kogu aeg uusi lahendusi luua. 

 

 

 

 

 
Kasutajakogemus 9 

 

Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 58-aastane kunstnik ja kunstikõrgkooli 

joonistamisõpetaja. Kasutas mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 
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Mänguvahend on hea tööriist vaba loovuse arendamiseks ja piiride ületamiseks, reeglitest 

lahti raputamiseks. See demonstreerib moodulvormi universaalsust  ning ühtlasi kaose 

süsteemsust. Mänguvahend hea nii ruumilise kui ka tasapinnalise mõtte arendamiseks. Seda 

saaks kasutada arhitektuuri õppimisel ja loomisel. Seltskonnamänguna saab see olla 

suhtlusele ärgitav  ja toetav vahend. Uudsuse annab mänguvahendile funktsionaalsuste 

rohkus ja selle kokkupakitavus. Mänguvahend on väga universaalne, see sobib kõikidele 

vanustele - alates väikelastest kuni eakateni välja.  

 

 

3.3 Kasutajakogemuse uuringu kokkuvõte 
 
Kasutajad nägid mänguvahendis põnevust ja uudsust. Sellel on tohutult palju 

kasutusvõimalusi. Mänguvahend on endaga mängima kutsuv ning kasutajad sooviksid 

mänguvahendiga kindlasti veel mängida. Head omadused on, et mänguvahend on kerge ja 

lihtsasti kokkupakitav ning ei tee suurt lärmi. Uudne on mänguvahendi läbipaistvus ja ruumilise 

maailma nähtavaks tegemine sellisel kujul. Kolmemõõtmeliste ruumiliste objektide sellisel 

moel kasutajale läbipaistvana nähtavaks tegemine annab kogemuse, mis annab julguse 

visualiseerida, fantaseerides ka läbipaistmatut maailma enda kujutlusvõimes läbipaistvana. 

 

Abstraktsed vs programmeeritud lahendusega mänguvahendid - Enam meeldisid 

kasutajatele abstraktse lahendusega mänguvahendid, kuna need liikusid paremini ja nendega 

on rohkem võimalusi erinevaid kujundeid luua, mis annab mängijale suurema vabaduse. Sisse 

programmeeritud lahenduse puhul peab teadma, kuidas kujundit voltida ja saab teha ainult 

ühte asja. Viimasele väitele tuli ka vastuväiteid, milles väideti, et programmeeritud 

mänguvahendid võimaldavad ka avatud lahendusi. Õpetaja taustaga katsetajad leidsid, et 

abstraktsed ja programmeeritud lahendusega mänguvahendid on mõlemad vajalikud. Mõnele 

lapsele on vajalik kindla ülesande ette seadmine, kuid abstraktne peaks seal kindlasti kõrval 

olema. Enda töös kasutaksid nad kindlasti mõlemat versiooni.  

 

Kas mänguvahend on loovust arendav? – Kasutajate arvamusel on mänguvahend kindlasti 

loovust arendav. Tugevuseks leiti, et mänguvahendi kasutamisviis ei ole üheselt määratud. 

See ei ole kunagi valmis, vaid saab kogu aeg midagi luua. Oluline on, et mänguvahendiga 

mängides ei ole valesid vastuseid, mis võtab ära eksimise hirmu.  

 

Kasutajad leidsid, et mänguvahendi suurim kasu on kujutlusvõime arendamine, selles olevate 

abstraksete kujundite abil leiavad kasutajad naturalistlike vorme ja kujundeid: nahkhiir, linnud, 
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linnad. Nähakse nende objektide liikuvust. Selle liikuvusega kooskõlas olles suudab kasutaja 

olla julgem enda isiklike kujutluspiltidega, mida kõike selles ühes matis kehastada saaks - see 

võib olla suur maastik või arhitektuurne objekt. Kes seal elada võiksid? Kasutaja leidis, et 

võimalik mängimine on lugudes, mida mänguvahend loob või mida läbi mänguvahendi 

luuakse. Huvitav oleks katsetada matte varjude loomisel, võib-olla isegi varjuteatris.  

 

Joonistamishuviline mängija leidis, et mänguvahendid võtsid kukkudes erikujulisi vorme ning 

seda saaks kasutada joonistamisel joonistamise objektina. 

 

Mänguvahend on vormi- ja ruumitunnetust arendav. Mängija saab enda fantaasiaga liikuda 

loodava läbipaistva siseruumi sees ning teostada ruumianalüüsi. Hästi põnev on objekti 

siseruumide nägemine, mis teeb sellest suurepärase vahendi arhitektuuri ja ruumitaju 

õpetamisel. Mänguvahendis peituv ülesanne viitab otseselt arhitektooniliste protsesside 

algelemendi abstraktsusele ning arendab abstraktset mõtlemist ja viimasega seotud esteetilisi 

võimeid. 

 

Mänguvahendiga saab näidata ja õpetada liikumist. See õpetab arvestama kasutatava 

materjaliga ning käituma selle omaduste ja liikumise järgi. Kasutajad, kes enda töös tegelevad 

paberiga leidsid, et mänguvahend annab harjunud paberi struktuurile teise liikuvuse idee ja 

uue vaate. Vanematel õppijatel/kasutajatel arendab analüüsivõime rakendamist, et millal 

kangalaadne voolav struktuur muutub tugevaks struktuuriks ning mis seda tekitab. Ühtlasi 

aitab mänguvahend tutvustada origami loogikat ning katsetada mingid mõtted läbi enne, kui 

paberiga toimetama hakata. See võib olla vahend origamikultuuri tutvustamiseks lastele. 

 

Kasutajad leidsid, et mänguvahendi kõige tähtsamad loovust arendavad komponendid on 

divergentne mõtlemine, analüüs, kujutlusvõime, uudsete struktuuride loomine ja 

mudeldamine. Väikelaste puhul, kui nad süsteemsemalt mingit struktuuri loovad,  areneks ka 

peenmotoorika ja ruumiline mõtlemine. 

 

Mänguvahendi uudsus – Enamus kasutajad ei olnud sarnase mänguvahendiga varem kokku 

puutunud. Kuigi üks kasutajatest nentis, et sarnaste mängude ajalugu ulatub tuhandete 

aastate taha - antiikaega. Mänguvahendi uudsust peegeldub järgmised omadused:  

universaalsus, materjalikasutus, kasutusjuhendi puudumine, tegevusvabadus, väikesed 

mõõdud, mänguvahendi vorm. 

 

Sarnastest mänguvahenditest nimetasid kasutajad kõige rohkem Rubiku ussi. Lisaks 

võrreldi seda Rubiku kuubikuga, stressipalliga, kuubikutega kujundi voolijaga, Lego ja 
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connectix-magnetklotsidega. Nendest mänguvahenditest tunnen ise ka kõige lähemat 

sarnasust Rubiku ussiga, ennekõike selle liikuvuse ja komponentide kolmnurkse struktuuri 

tõttu.  

 

Arendusena tegid mitmed kasutajad ettepaneku, et mänguvahendit võiks proovida 

püsivamaks teha. Ühe võimalusena pakuti integreerida selle sisse magnetid. Ühtlasi 

soovitasid kasutajad katsetada erinevaid materjale, et mänguvahendit vastupidavamaks 

muuta. Soovitati katsetada sarnaste mänguvahendite kombineeritud kooskasutamist või 

proovida teistsuguseid formaate ja suuruseid. Arendusena võiks pikemaid detaile sisse viia. 

Kasutajad tahaksid näha mänguvahendit nii suurena, et saaks ise selle loodava ruumi sisse 

minna. Samuti võiks algstruktuuriks kasutada teisi kujundeid ning piirjoonte värvi muuta. 

Uurida, millised on mänguvahendi puhastamise võimalused. Kas tüll kannatab korduvat veega 

pesemist. Autorina on oluline mänguvahendi tugevuse ja vastupidavuse mõõde, mis 

katsetajate kasutuses olnud prototüüpidel ei olnud rahuldav. Kindlasti inspireerib mind 

suuruse idee. Kuidas käituks mänguvahend teistmoodi, kui selle mõõdud oleksid suuremad? 

Millise suuruse juures tekivad piirangud? Ka saab mängust edasi arendada arhitektooniliste 

ruumilahendite materjali ja ka ruumimänge?  

 

Arendavad omadused lisaks loovusele - Vahendi abil saab õpetada ruumilisi seoseid - 

üleval, all, taga, ees jne. Kasutajad märkisid mänguvahendit matemaatilise mõtlemise 

arendamist toetavana – loendamine, erinevad geomeetrilised kujundid ja nende vaheline 

seos, samuti saab välja arvutada mitu võimalikku kujundit saab üldse luua jms. See on hea 

abivahend terviku jagamise visualiseerimiseks - terve, pooleks, veerandiks jne. Kindlasti aitab 

mänguvahend mõista paremini joonestamist, kunsti, arhitektuuri jne. Mälutreening - kure või 

teiste konkreetsete kujundite loomine eeldab mäletamist, kuidas seda tehakse. Mänguvahendi 

kindel sümmeetriline olemus võimaldab jõuda ebasümmeetriani. Lastes objektil lihtsalt 

kukkuda, jõuame teatud juhuslikkuseni - loomingulise assotsiatiivsuseni. Meie kujutlusvõime 

on alati seotud mingi osaga, millest me ei ole ise teadlikud. Looming on osa meist, tuleb meie 

alateadvusest. Tekib aktiivne kujutlusvõime ning tekivad seosed.  

 

Universaalsus ja kasu – Erinevatel kasutajad leidsid väga erinevaid võimalusi ja lähenemisi 

mänguvahendiga mängimisel. Mänguvahendi kõige suurem kasu on avatud ja katsetuslik 

kasutamiskogemus, mis ei ütle kohe ette, millised on selle vahendi  õiged kasutamisviisid. See 

on sobilik igale vanusele. Mänguvahendi kasu on sihtgrupiti erinev. Sügava intellektipuude ja 

liitpuudega inimeste puhul on kõige olulisem see, et nad saaksid seda kasutada iseseisvalt 

või vähese abiga. Selle sihtgrupi puhul on üldse vähe tegevusi või mänge, mida nad saavad 

iseseisvalt kasutada, arvestades võimalikku puudulikku motoorikat. Kasu on peenmotoorsete 
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oskuste ja silma-käe koostöö arendamine ning see, et mängida saavad koos väga erinevad 

sihtgrupid - lapsed, vanavanemad, erivajadustega inimesed jne ning et see onl on samal ajal 

põnev ja võimetekohane. Avatud lahendusega mänguvahendid annavad rohkesti tegevuse 

võimalusi ilma olulise juhendamise vajaduseta. Vahendi materjalina kasutatud läbipaistev tüll 

on suurepärane selleks, et visualiseerida geomeetriliste kujundite ruumilisust. Mänguvahendil 

on väga lai sihtgrupp ehk see võiks sobida kõigile, kaasa arvatud neile, kellele oleme harjunud 

looma “erilisi invatooteid”. Mänguvahendi sihtgrupp on ilma piiranguteta. See on universaalne 

ja sobilik kõigile. Kasutajad leidsid selle olevat silmaringi avardava. 

 

Juhend - Kasutajad leidsid, et mänguvahend sobib ilma juhendi ja juhendajata mängimiseks, 

kuna läbi dünaamilisuse ärgitab see lapse loovust. Juhendaja võiks olla programmeeritud 

tulemusega mänguvahendi lahenduse leidmisel. Hea oleks mänguvahendiga kaasas 

mõningate võtetekirjeldus või ideeraamatu lisamine seda ilmestavate näidetega. Juhendit 

oleks vaja, kui on konkreetne eesmärk, milleni kasutaja on vaja suunata. Juhend võib olla 

küsimuste vormis, mis suunavad, aga ei anna kohe teed kätte. 

 

Teraapilisi tegevusi toetav - Kasutajad leidsid, et mänguvahend on lastele hea abivahend 

pikema jutu kuulamiseks ja sellesse süvenemiseks. See annab kuulamise ajaks talle kõrvalise 

motoorse tegevuse, mis aktiveerib kuulaja aju.  Kasutajad leidsid, et mänguvahend on hea 

tööriist ärevuse maandamiseks, keskendumise toetamiseks ja tähelepanu koondamiseks. 

 

Kasutaja jagas vaatlust, kus sügava vaimupuude või motoorikahäiretega inimeste, näiteks 

traumajärgse taastusravi ning väikelaste puhul saab alustada mängust, kus haarata vahend 

kätte ja lasta tal vabalt kukkuda. Selline tegevus toetab nii peenmotoorika arendamist kui ka 

silma-käe koostööd. Lisaks arendab mänguvahend osavust, täpsust ja keskendumist.  

 

Teraapiline on tunnetamine, kuidas need kujundid voolavad käte all. Ühtlasi kasutatakse 

mänguvahendiga toimetades kahte kätt ja haaratakse tegevusse mõlemad ajupoolkerad, 

millel on ka kindlasti stressi alandav mõju. Õpetaja taustaga kasutajad leidsid, et 

mänguvahendid võivad kenasti toimida ka fidget mänguasjana (fidget toy) ehk hoides 

tähelepanu- ja keskendumisraskustega õpilaste käed tegevuses, aga tähelepanu 

õppimistegevuse juures. 

 

Nime pakkumised mänguvahendile - Kolmnurgastaja, Tii-tii, Kupik, midagi origami või 

voltimisega seonduvat, Origamimatt, Arhitektooniline manipulaator. Arvati ka, et võiks olla 

midagi metafoorset, millel ei ole otsest tähendust, kuid millele mänguvahend annab ise 

tähenduse. 
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Seltskonnamänguna on see mingite protsesside käivitaja. Võib lasta sellel kukkuda ja 

kirjeldada, mida näed. Mõne loovama seltskonnaga saaks katsetada divergentse mõtlemise 

väljakutseid:  

 

- Loo nii mitu looma, kui oskad. 

- Kirjuta mattide abiga mõni sõna. 

- Loo kõige suurema pindalaga või kõige kõrgem torn. 

 

Õppejõust kasutaja leidis, et  samasid võtteid saab kasutada ka kunstiõpetajaks õppivate 

tudengitega.  

 

Ühtlasi leidsid kasutajad, et seltskonnamänguna saab mängida “teen ees - tee järgi” 

põhimõttel mänge, milles mängijad proovivad järgi teha teiste mängijate eelnevalt loodud 

figuure, näiteks kiiruse peale. Mänguvahend võib olla Story Cubes'de laadne, milles mängijad 

loovad tekkinud figuuridest lugusid. 
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4. MÄNGUVAHENDI TUGEVUSED JA NÕRKUSED 

 
4.1 Tugevused 
 
Mänguvahendi füüsilised omadused 
 
Mänguvahend vastab disainiprintsiipides toodud põhimõtetele - see on piisavalt suur, 

tagamaks väikeste mängijate ja lemmikloomade ohutus. Mänguvahend on monoliitne tervik 

ilma detailide eraldumise võimalusteta. Kasutatavad materjalid lubavad mänguvahendi 

liikuvuse ja vormi hoidmise. Kasutajakogemuse uuringus märkisid kasutajad tugevuseks 

suuruse, mis võimaldab kergesti mänguvahendit endaga kaasa võtta. 

 
 
Loovust arendavad omadused 
 
Loodud mänguvahendi tugevus on tema kasutuspotentsiaal loovust arendavates tegevustes. 

Nagu loominguline protsess, pakub ka mäng meile naudingutunnet. Mängus tegutseb laps 

(mängija) vähima vastupanu suunal, tehes seda, mida ta kõige enam soovib, sest mäng on 

seotud naudinguga. (Võgotski 2016) Loovus, mäng ja nauding tekitavad omavahelisi seoseid, 

millest joonistub välja kolmnurk, milles kõik osalised võivad olla teiste käivitajad, tulemid või 

taaskäivitajad. John Locke kirjeldas aastal 1693 enda raamatus “Mõned mõtted haridusest” 

mängu kui lastele naudingut ja meelepärast tegevust ning õppimist kui midagi väga 

vastumeelset. Lahendusena kirjeldas ta mänguklotse, millele on lisatud õpetavad ja 

arendavad omadused. Kahe eelneva mõtte sidumisel saan idee, kus sidudes mängu ja loovust 

tekib naudingutunnet tekitav kogemus, mida mängija-õppija soovib ikka ja jälle korrata. Kui 

eelnev siduda arendavasse õppeprotsessi, siis õppija soovib meelsasti protsessi korrata ja 

selles areneda. Kasutajakogemuse uuring näitas, et minu mänguvahend omab kasutajale 

mitmekülgselt loovust arendavat mõju - selles olev võimalusterohkus lubab mängijal otsida 

iga kasutuskorra ajal uusi lahendusi ning luua seoseid  erinevate distsipliinide vahel - 

matemaatika, geomeetria, arhitektuur, inseneeria, kunst, disain, “story telling” jne. Vahend 

annab läbipaistva vaate loodud arhitektoonilistele vormidele, läbi mille saab objekti olemust 

analüüsida, kuid fantaasiat ja kujutlusvõimet vabaks lastes luua lugusid, mis see olla võiks 

ning kes ja kuidas selles tegutseda võiks. Mänguvahend on meelelahutuslik ja köitev, kutsub 

endaga mängima ning mängus omandab mängija uusi oskusi ja teadmisi.  
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Tähelepanu ja fookuse seadmine 
 
Mänguvahendi tugevus on maandav või võime kontsentreerida tähelepanu. Kasutajad leidsid, 

et mänguvahend on lastele nende õppetegevusel või pikema jutu kuulamisel süvenemiseks 

hea abivahend. See annab kuulamise ajaks talle kõrvalise motoorse tegevuse, mis aktiveerib 

kuulaja tähelepanu ja mõttetegevuse.  Mänguvahend on hea ärevuse maandamiseks, 

keskendumise toetamiseks ja tähelepanu koondamiseks. 

 

 

Universaalsus 
 

Mänguvahend on sobilik väga laia kasutajaskonna jaoks - kõikidele vanustele, nii poistele kui 

ka tüdrukutele, ka erivajadustega inimestele. Mänguvahendis on erinevaid võimalusi 

mängimiseks, mis annab sellele võime kasvada ning kohanduda mängija kasvamise ja 

arenemisega. Disainipõhimõtte kohaselt mängija kasvades ja arenedes avanevad 

mänguvahendi uued kasutusküljed ja -võimalused. Ühtlasi annab mänguvahendi 

universaalsus laiapõhjalised võimalused selle edasiarenduseks.  

 

 

Lihtsus 
 
Mänguvahend on lihtne ning sellega mängimine ei nõua kasutusjuhendit, millega see vastab 

mänguvahendi loomisel aluseks võetud disainipõhimõttele. Mänguvahendit esmakordselt 

kätte võttes suudab mängija leida ise võimalusi sellega mängimiseks. Ka sügava intellekti ja 

füüsilise puudega autistlik mängija leidis kiiresti ja ilma juhendamiseta endale võimetekohase 

viisi mänguvahendiga mängimiseks. Mänguvahendi lihtne olemus teeb lihtsaks selle erinevate 

mängimise viiside leidmise.  

 

 

Kättesaadavus 
 

Lisaks mänguvahendi kasutuslihtsusele on see ka lihtne enda tootmistehnilises olemuses,  

mis ühtlasi teeb lihtsaks selle kättesaadavuse korraldamise. Toote kättesaadavus on 

eelduseks selle aktiivsesse kasutamisesse jõudmiseks ning mõlema eelneva komponendi 

koostoimimine annab aluse ja tõuke toote edasiarenduseks. Loodud mänguvahendi 

tootmiseks ning levitamiseks mõistliku kulubaasi ja hinnaga näen kahte viisi: 
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1. Mänguvahendi tootmine suurtes kogustes, mis viib toote tootmishinna madalaks.  
Vajalik on logistika-, turustus- ja turundussüsteemi väljatöötamine toote kasutajani 
jõudmiseks.  

 
2. Mänguvahendi tootmine vastavalt tarbija vajadusele mikrokogustes, mis toimub 

vastavalt tarbijate hetkevajadusi arvestades. 
 

 

Teisest punktist lähtudes leian, et jätkusuutlik idee minu loodud mänguvahendi viimiseks 

huvitatud kasutajagruppideni ning laiapõhjaliste edasiarenduste loomiseks oleks sellest 

vabavaralise mänguvahendi loomine, mille trükifailide ja valmistamise juhendite kogu asub 

mänguvahendi kasutajatele ning sellest huvitatutele vabalt loodud kasutatavas 

veebikeskkonnas. Ühtlasi on veebikeskkond mänguvahendist huvitatud ning seda vajavatele 

kogukondadele ideede, andme, arendus, tugi ja suhtluskeskus. Selle abil realiseerub 

mänguvahendi kättesaadavuse ning mängija ja mänguvahendi kasvamise ja arengu tingimus. 

Kõik tekkinud kollektiivsed arenduse ideed lähevad koheselt katsetusse ning edu korral 

kasutusse. 

 

Mänguvahendi tehnilise idee tugevus on, et selle lihtne toodetavus ning turustatavus nii 

masstootmise kui ka turustamise meetoditel on väga täpselt suunatud huvitatud tarbijale 

väiketootmise meetoditega.   

 

 

Mänguvahendi materjalikasutus 

 

Kasutatud materjalid võimaldavad mänguvahendit toota null jäägi ehk zero waste 

tootmispõhimõtet järgides. Tüllkanga omadused annavad mänguvahendile korraga liikuvuse 

ja vormi hoidmise. 3D printeri trükiplastikud lubavad laia materjalide värvi- ja omaduste ringi, 

mis omakorda jätab suured võimalused mänguvahendi edasiarenduseks ning 

kohandatavuseks erinevate kasutajagruppide ja vajaduste tarbeks. Materjalikasutus ei sea 

piiranguid mänguvahendi võimalikuks masstootmiseks kohandamisel. 
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4.2 Nõrkused 
 
Peamised mänguvahendi nõrkused seisnevad täna mänguvahendi materjali kasutuses, 

millele toote edasises arenduses peab lahendused leidma. Materjalipõhise nõrkustena näen 

vastupidavust ja selle kasutusest tulenevat konflikti, mis ei võimalda kasutatud materjale 

mänguvahendi kasuliku kasutusaja lõpus taaskasutusse võtta. 

 

 
Vastupidavus 
 
Kasutajakogemuse katsetuste käigus ilmnesid peale paari esimest mängukatsetuste nädalat 

mänguvahendite puudused materjalide osas - tüllkanga rebenemine ja 3D trükiplastiku 

purunemine. Trükiplastiku tugevdamiseks lisasin juurde trükikihte, mis andis positiivse 

tulemuse, kuid kindlasti tasub veel uurida ja katsetada muid võimalikke materjale laiemalt. 

Tärgeldatud tüllkangas on suurepärase liikuvuse ja heade vormihoidmise omadustega, kuid 

ei pea vastu mänguvahendis olevatele võimelikele pingetele ega ka mängimisele jõulisemate 

mänguvõtetega mängija käte vahel. Viimane võib juhtuda erivajadustega mängijate puhul. 

Mänguvahendi senise arenduse käigus katsetasin minu kasutatud tüllkangale sarnaseid 

läbipaistvaid võrkkangaid, kuid siiani ei ole leidnud vastupidavat, aga sarnaste vormihoidmis- 

ja liikuvusomadustega kangast. Samuti tuleb siin jätkata materjali katsetustega sobiliku 

materjali leidmiseks. Hetkel ei vasta mänguvahend eespool seatud disainiprintsiibile, milles 

mänguvahend peab olema ohutu endale, loodud materjalidest, mis elavad üle toote kasuliku  

kasutusea. Mänguvahend on vastupidav mängukeskkonnas tekkivatele füüsilistele ja teistele 

ootamatutele ohtudele. 

 
 

Mänguvahendi materjali taaskasutus toote kasuliku kasutusaja lõpus 
 
Mänguvahend on trükitud PLA trükiplastikuga tüllkangale. Trükiprotsessi käigus on loodud 

monoliitne kooslus, mida ei saa toote kasutusaja lõpus lahutada või demonteerida. Tüllkangas 

on valmistatud 100% PET polüestrist, mis on sünteetiline materjal. PLA trükiplastik on 

looduslik polümeer, mis on valdavalt valmistatud maisitärklisest, on loodusressurss ning 

iseseisvalt tööstuslikult komposteeritav. Pakenditööstuse kogemus näitab, et kui PLA satub 

ümbertöötlemiseks kokku kogutud PET pakenditega, väheneb ümbertöötlemise võimalikkus. 

PET ei sobi kokku PLA-ga, lõpptulemusel ei saa kumbagi kasutada. (https://multipack.ee/pla-

plast/) Sarnane materjali konflikt on hetkel ka minu mänguvahendi materjali valikus. 

Taaskasutuse võimaluseks on täna mänguvahendi põletamise teel elektri- või soojaenergiaks 
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muutmine. Hetkel ei vasta toode materjalide kasutuse poolest kaasaegse jätkusuutliku 

majandamise ja materjalikasutuse põhimõttetele. 

 

 

4.3 Edasised uuringud ja katsetused 

 

Materjali katsetused 
 
Materjali probleemide lahendamiseks on vajalikud edasised teadlikud materjali otsingud ja 

katsetused. Kindlasti aitab sellele kaasa mänguvahendi edasine tutvustamine võimalikele 

huvigruppidele, kes enda mõtteid tagasi peegeldavad  Lahenduse leidmist soodustab 

mänguvahendi vabavaralise ideega tekkiva huvitatud kogukonna kogemuste rakendamine 

uute materjalide ja ideede leidmisel. Mänguvahend on enda olemuselt loovuse ja 

inspiratsiooni ärgitaja, mistõttu usun, et selles olev creatio toob täna varjus olevad lahendused 

nähtavale. 

 

 
Disainistruktuuride katsetused 
 
Disainistruktuuride edasistest katsetustest on minu kõige huvitavamad edasised abstraktse 

lahendusega või lahenduseta mänguvahendite struktuuride katsetamised. Tahan uurida 

kolmnurkadest erinevate kujunditega moodustuvaid struktuure. Millist liikuvust need 

mänguvahendile pakuvad ja kas võimalike lahenduste rohkus on võrreldav kolmnurkadest 

loodud struktuuridega? Kindlasti tasub edasi katsetada ka valmislahenduste struktuuridega. 

Iga uus lahendusega mänguvahend annab kasutajale uue väljakutse.  

 

Otsin edasi suurema 3D trükkimise võimalust, et katsetada struktuure suuremas formaadis. 

Kas ja millist eelist see annab? 

 

 

Hariduslikud lisauuringud ning metoodika väljatöötamine 
 
Minu magistritöö kasutajakogemuse uuring kinnitab, et minu mänguvahend on loovust 

arendava toimega ning ühtlasi on see tähelepanu koondav ja rahutust maandav abivahend 

õpitegevusele fokuseerimisel. Kui minu magistritöös haridustöötaja taustaga kasutajad andsid 

tagasisidet enda mõtetest mänguvahendite kasutamisest õppetöö juures mitmete 
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haridusastmete puhul nii tavakoolis kui erivajadustega õppijatega õppeasutuses, siis näen 

järgmise sammuna mänguvahendi katsetamist reaalses õppetöös. Ühtlasi on vajalik 

mänguvahendi kasutamise metoodika väljatöötamine.  

 

 

Uuringud mänguvahendist kui teraapilist tegevust toetavast vahendist 
 
Minu töö kasutajakogemuse uuring andis tagasisidet kasutajatelt, et mänguvahend on 

rahustav, keskendumis- ja tähelepanuvõimet toetav. Selles on ka häid omadusi 

peenmotoorika arendamiseks ning erivajadustega inimestega läbi viidavates tegevustes 

kasutamiseks. Mänguvahendi potentsiaal nendes kontekstides vajab edasist uuringut. Samuti 

on vajalik metoodika väljatöötamine, toetamaks mänguvahendi kasutamist teraapilisi tegevusi 

toetava vahendina.  
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5. KOKKUVÕTE 
 
Enda magistriõpingutes olen inspiratsiooni- ja disainimeetodina kasutanud origamit ja paberi 

voltimist. See on meetod, mis annab käega katsutava vormi loovusele ja toob päevavalgele 

näiliselt juhuse poolt juhitud alateadvuses peituvad ideed.  

 

Magistritöö käigus lõin ma 3D prinditud origamist inspireeritud viiest mänguvahendist 

koosneva mänguvahendite seeria, millest kolme puhul on tegemist lõppeesmärgiga 

tulemusele suunatud mänguvahendiga ning kahe puhul korrapärase kokmnurkade süsteemil 

põhineva abstraktse ilma lõpplahenduseta mänguvahendiga. Töö eesmärk  oli välja selgitada 

mänguvahendi loovust arendavad võimalused ning viisid, kuidas neid loovust arendavates 

tegevustes kasutada. Töö käigus ilmnes mänguvahendi võimalik potentsiaal teraapilisi 

tegevusi toetava abivahendina. Vaatan seda potentsiaali töö peaeesmärgi kõrval. 

 

Töö teoreetilises pooles vaatan ma mõistete “loovus” ja “mäng” tähendusi ning nende 

omavahelist sidusust. Mäng on loominguline, jäljendav ning tegelikkust imiteeriv ja 

õppimiskogemust loov tegevus. Loovus on kujutlusvõime, mis saab inspiratsiooni ja loob 

seoseid kogemustest ja teadmistest, mida oleme endasse kogunud. Lev Võgotskile toetudes 

toon välja, et nii loovus kui ka mäng tekitavad naudingut ja tegurit, mis meid nende juurde ikka 

ja jälle tagasi toovad. Tekib kolmnurk - loovus, mäng ja nauding - milles kõik kolm on 

teineteisega seotud. Neljanda vaatena tekib arendav- ja õpikogemus. John Locke kirjeldab 

loovust arendavate mänguasjade eelkäijana tähestikuga puuklotse, milles on laste jaoks 

seotud õppimine ja mäng - raske ja pingutust vajav toiming naudingut pakkuva toiminguga. 

 

Mõistmaks loovust arendavate mänguasjade olemust, kirjeldan tuntumaid loovust arendavaid 

mänguvahendeid, nagu Rubiku kuubik, Lego klotsid ja Story Cubes'id. Kirjeldan nende 

saamislugu ja olemust ning loovust arendavaid omadusi ja nende kasutusviise. Ühtlasi proovin 

leida põhjuseid, miks need mänguvahendid on olnud nii edukad. 

 

Toon oma magistritöös välja loovust arendavate mänguvahendite disainiprintsiibid. Nende 

loomiseks tuginesin eelpool toodud mänguvahendite disainiprintsiipide näidetele ning enda 

õpingute ja kogemustega kogunenud teadmistele. Enda mänguvahendi loomisel olen 

püüdnud neid printsiipe meeles pidada.  

 

Magistritöö käigus viisin läbi mänguvahendi kasutajakogemuse uuringu, milles osalejad said 

paariks päevaks minu mänguvahendid enda kasutusse ning toetudes minu poolt koostatud 

avatud vastustega küsimustikule andsid tagasisidet enda kasutajakogemusele. Uuring 
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käsitles mänguvahendi loovust ja inspiratsiooni arendavat toimet. Samuti uurisin selle 

võimalikku teraapilisi tegevusi toetavat toimet ning laiemat potentsiaali ja edasiseid 

arendusvõimalusi. Olin seadnud eelduse mänguvahendi sobilikkuse kohta laiale 

universaalsele kasutajaskonnale, mille tõttu valisin uuringusse väga erineva taustaga 

kasutajaid - vanuses 3 kuni 81 aastat, kellest 7 olid naissoost ja 2 meessoost. 1 mänguvahendi 

katsetajatest oli 26-aastane sügava intellekti- ja füüsilise puudega autist. Lisaks kodustes 

tingimustes mänguvahendi katsetusele toimus 1 katsesessioon pereringis puhkusereisil ja 1-

nädalane katsetus kunstistuudio õppekeskkonnas. Kasutajakogemused olid nii otsesed kui ka 

vahendatud. 

 

Kasutajate arvamusel on mänguvahend kindlasti loovust arendav. Tugevuseks leiti, et 

mänguvahendi kasutamisviis ei ole üheselt määratud ja jättis kasutajale võimaluse ise 

kasutamise viisi avastada. Mänguvahendi suurim kasu on kujutlusvõime arendamine, selles 

olevate abstraktsete kujundite abil leiavad kasutajad naturalistlikke vorme. See arendab 

abstraktset mõtlemist ja viimasega seotud loovaid võimeid. Põnev on objekti siseruumide 

nägemine, mis teeb sellest hea vahendi arhitektuuri ja ruumitaju õpetamiseks, aga ka vahendi 

liikuvus, mis korraga visualiseerib seda ja ühtlasi ka vahendab liikuvuse tunnet kasutaja käte 

vahel. Lisaks loovust arendavale toimele märgiti selle kasulikkust matemaatiliste seoste 

näitlikustamisel. 

 

Mänguvahend on universaalne ja sobib väga laiale sihtgrupile. Kasutajakogemuse uuringus 

osalenud raske autismi puudega kasutaja ema tunnistas, et minu mänguvahendiga suutis 

autistlik mängija iseseisvalt ilma juhendajata mängida, mis tema puude raskuse juures on 

harukordne. Mänguvahend on sobilik ka erivajadustega kasutajatele. 

 

Teraapiat toetava abivahendina on mänguvahend hea tööriist ärevuse maandamiseks, 

keskendumise toetamiseks, tähelepanu koondamiseks ja fookuse seadmiseks kolmandateks 

tegevusteks. Sügava vaimupuude või motoorika häiretega inimeste, näiteks traumajärgse 

taastusravi või väikelaste puhul saab alustada mängust, kus haarata vahend kätte ja lasta tal 

vabalt kukkuda. Selline tegevus toetab nii peenmotoorika arendamist kui ka silma-käe 

koostööd. Lisaks arendab mänguvahend osavust, täpsust ja keskendumist.   

 

Viisin läbi mänguvahendi tugevuste ja nõrkuste analüüsi. Mänguvahendi tugevused on lisaks 

selle loovust arendavatele ja teraapiat toetavatele omadustele ka selle füüsilised omadused, 

materjalid, olemuse lihtsus, universaalsus ja kättesaadavaks tehtavus. Mänguvahendi 

nõrkusteks leidsin selle vastupidavuse, mistõttu juba kasutajakogemuse uuringu käigus 

täheldasin mänguvahendi purunemisi. Samuti märgin nõrkuseks puudused materjalide 
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koosluses, mis toote kasuliku kasutusaja lõpus materjali taaskasutuse keeruliseks kui mitte 

võimatuks muudavad.  

 

Mänguvahendi potentsiaali ja nõrkusi arvesse võttes näen edasiseks arenduseks materjali 

katsetuste jätkamist, et luua kasutamisele vastupidavam mänguvahend ning ühtlasi leida 

materjali kooslus, mis vastaks jätkusuutliku materjaliringluse põhimõtetele. Kindlasti jätkan 

katsetusi uute struktuuridega, seda nii lahendusega kui ka abstraksete struktuuridega. 

Kasutajakogemuse uuring kinnitas, et mänguvahend on loovust arendava toimega. Järgmise 

sammuna näen vajadust hariduslikeks lisauuringuteks mänguvahendi kasutamiseks 

õppetöös. Samuti andis kasutajakogemuse uuring kinnituse mänguvahendi teraapilisi 

tegevusi toetavale mõjule. Mänguvahendi potentsiaal teraapilistes tegevustes vajab edasiseid 

uuringuid vastavate asjatundjate poolt. 
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6. SUMMARY 
  

In my Master's studies, I have used origami and paper folding as a method of inspiration and 

design. It is a method that gives a tangible form to creativity and brings to light the ideas hidden 

in the subconscious, seemingly driven by chance.  

  

In my Master's thesis, I created a five piece collection of 3D printed toys inspired by  origami. 

three of the toys are targeted to the result, and two are abstract based on a system of triangles 

and do not have a goal to reach. The aim of the work was to find out the possibilities of the toy 

to develop creativity and the ways to use them in activities that develop creativity. In the course 

of the work, the potential of the toy as a tool to support therapeutic activities became apparent. 

I look at this potential alongside the main goal of the work. 

  

In the theoretical part of the work, I look at the meanings of the terms "creativity" and "game" 

and their cohesion. The game is a creative, imitative activity that creates a learning 

experience. Creativity is the imagination that draws inspiration and creates connections from 

the experience and knowledge we have accumulated. Relying on Lev Vygotsky, I point out 

that both creativity and play create pleasure, that is a factor that brings us back to them again 

and again. A triangle emerges - creativity, play, and pleasure - in which all three are 

interconnected. The fourth view is the developmental and learning experience. As a forerunner 

of toys developing creativity, John Locke describes the wooden blocks with the alphabet, in 

which learning and playing are interconnected for children - a difficult and strenuous activity 

with an enjoyable activity. 

  

To understand the nature of toys developing creativity, I will describe some of the best-known 

creativity tools, such as the Rubik's Cube, Lego bricks, and Story Cubes. I describe their 

history and nature. Their values that develop the user’s creativity and the ways of using them. 

I am also trying to find out why these toys have been so successful.  

  

In my Master's thesis, I outline the design principles of the creativity toys. To create them, I 

relied on the above examples of toy design principles and the knowledge I gained from my 

own studies and experience. I have tried to keep these principles in mind when creating my 

own toys.  
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During my Master's thesis, I conducted a survey of the user experience of the toy, in which 

the participants used toys for a few days and gave feedback on their user experience based 

on an open-ended questionnaire I prepared. The study looked at the effects of the toy 

developing creativity and inspiration. I also explored its potential support for therapeutic 

activities and its wider potential and opportunities for further development. I had made an 

assumption about the suitability of the toy for a wide range of universal users, which is why I 

chose users with very different backgrounds - from 3 to 81 years old, of whom 7 were female 

and 2 male. One of the testers of the toy was a 26-year-old autistic person with severe 

intellectual and physical disabilities. In addition to the test of the toy at home, there was 1 test 

session on a family holiday and a 1-week test in the study environment of the art studio. The 

user experience was both direct and mediated.  

  

According to the users, the toy is definitely developing creativity. As a strength, it was found 

that the use of the toy was not unambiguous and left the user to discover how to use it. The 

biggest benefit of the toy is the development of imagination; the users find naturalistic forms 

with the help of the abstract images in it. It develops abstract thinking and the creative abilities 

associated with the latter. It is interesting to see the interior of the object, which makes it a 

good tool for teaching architecture and the perception of space, but also the mobility of the 

tool, which simultaneously visualizes it and also mediates the feeling of mobility between the 

user's hands. In addition to its creative effect, its useful in illustrating mathematical 

relationships was noted. 

  

The toy is universal and suitable for a very wide target group. The mother of the severely 

autistic disabled user who participated in a user experience study admitted that with my toy, 

the autistic player was able to play independently without a tutor, which is rare with the severity 

of his disability. The toy is also suitable for users with special needs.  

  

As a support tool for therapy, a toy is a good tool for relieving anxiety, supporting concentration 

and focus, and setting the focus on third activities. For people with profound mental disabilities 

or motor problems, such as post-traumatic rehabilitation or infants, one can start with a game 

where one can grab the device and let it fall freely. Such activities support the development of 

fine motor skills as well as eye-hand cooperation. In addition, the tool develops dexterity, 

accuracy, and focus.  
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I performed an analysis of the strengths and weaknesses of the toy. In addition to developing 

creativity and supporting therapy, the strengths of the toy include physical properties, 

materials, simplicity of its nature, versatility, and accessibility. I found its durability to be a 

weakness of the toy, which is why I noticed the breakage of the toy already during the user 

experience study. I also note the weaknesses in the composition of the materials, which make 

it difficult, if not impossible, to recycle the material at the end of its useful life.  

  

Given the potential and weaknesses of the toy, I see material testing as a further development 

in order to create a more durable toy and, at the same time, find a combination of materials 

that meets the principles of sustainable recycling. I will definitely continue to experiment with 

new structures, both with the solution and with abstract structures. The user experience study 

confirmed that the tool has an effect on developing creativity. The next step I see is the need 

for additional educational research on the use of the toy in teaching. The user experience 

study also confirmed the therapeutic effect of the toy. The potential of the toy in therapeutic 

activities needs further research by relevant experts.  
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MAGISTRITÖÖ LISAD 

LISA 1. Kasutajakogemuse küsimustik 

Kogemuse mõtestamine: kuidas mängisid? 
● Milliseid tundeid/mõtteid mänguvahendiga mängimine sinus tekitas? 

● Kuidas mänguvahend kutsus endaga mängima? 

● MIllise nime sa mänguvahendile annaksid? 

● Milline võiks olla selle mänguvahendi kõige suurem kasu? 

 
Kuidas veel kasutada saab? 

● Tahaksid mänguvahendit uuesti proovida? Milliseid mänge sa mängiksid?  

● Kuidas mängida mänguvahendiga seltskonnamänguna? Kirjelda, kuidas mängiksid? 

● Kuna mänguvahendil ei ole kasutusjuhendit, siis kas mängu protsessis on vaja 

kasutusjuhendit või juhendajat?  

● Kas sa eelistad abstraktse ülesandega mänguasja või programmeeritud ülesandega? 

Kurg vs. kolmnurgad? Miks? 

● Millisena näete kasutust enda erialal? 

 

Loovuse arendamine 
● Kas see mänguasi on loovust arendav? Kuidas? 

● Milliseid üldiseid arendavaid võimeid näed? 

 

Muu arendav toime 
● Kas te näete selle mänguvahendi kasutamise võimalusi teraapilisi tegevusi toetava 

vahendina? Millistes ja kuidas? 

 
Edasiarendus 

● Milliseid sarnaseid mänguasju oskad nimetada? 

● Mille poolest on see mänguasi uudne? 

●  Kuidas saab mänguasja paremaks teha? 

● Millisele sihtgrupile võiks mänguvahend sobida - vanus, valdkond, jne.? 

  
Vastaja vanus 

Vastaja eriala 
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LISA 2. Kasutajakogemuste kirjeldused 
 
Kasutajakogemus 1 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 81-aastane insener, kes on täna aktiivne 

pensionär. Kasutas mänguvahendit pühapäeva õhtul umbes 1 tund. Kasutajakogemus on 

otsene. 

 

Mänguvahend on huvitav. Tekib huvi leida erinevaid kujundeid, mida moodustada. Kasutaja 

nimetaks mänguvahendit “arendavaks vidinaks”. Mänguvahendi kõige suuremaks kasuks on 

motoorika arendamine. 81-aastane mängija märgib lisakommentaari andmata, et 

mänguvahend on rohkem sobilik noortele. Kindlasti toimib seltskonnamänguna ja oleks abiks 

matemaatika õppimisel ja õpetamisel. Algajale mängijale oleks kindlasti juhend vajalik. 

Loovuse arendamiseks on mänguvahend kasulik. Tuttava sarnase mänguvahendina märkis 

mängija Rubiku kuubikut. Mänguvahendi teeb uudseks tema erinevate võimaluste rohkus.  

 

 

Kasutajakogemus 2 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 46-aastane. Ametilt kunstiõpetaja ja laste 

kunstiõppestuudio juht. Kasutas  mänguvahendit nädal aega erinevates olukordades 

kunstistuudios ja sellest väljapool. Kasutajakogemus on põhiliselt vahendatud ja tuleneb 

vaatlusest. Mängijad kasutasid mänguvahendit põhiliselt kunstistuudio tegevustes. 

Mänguvahendit kasutasid täiskasvanud, 4–6 aastased lapsed, algklassidelapsed ning lapsed 

4-ndast klassist kuni gümnaasiumi lõpuni. Mänguvahendi kasutamine toimus ilma 

juhendamiseta.  

 

Esimese hooga köitis see mängijaid nii, et lülitas täiega ümbritsevast välja. Väga kaasahaarav. 

Kui mängija oli esimese tutvuse mänguvahendiga teinud, sai mänguvahendi mudimise kõrval 

teistest teemadest rääkida. Kasutajal oli kogemus, kus täiskasvanud inimene mudis vestluse 

kõrval mänguvahendit 3  tundi järjest, ilma et oleks tegevust endale teadvustanud, tekitades 

niimoodi mänguvahendiga huvitava kontakti. Mänguvahend on väga endaga mängima kutsuv.  

 

Kasutaja annaks mänguvahendile nimeks “liikumise sees origami”.  

 

Mängija otsib mängimise käigus pidevalt uusi võimalusi, kuidas uutmoodi mängida. Mõni 

mängija tahtis mänguvahendit enda näo peale panna, tunda suuremat kontakti enda kehaga. 
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Sellega mängides tekib tunne, et mängija tahab sellega mängida. Juba seda lauale visates 

tekib iga kord uus lahendus. Seltskonnas mängides võib proovida “üks teeb ees ja teised 

proovivad järgi teha” mängu. Mis kujund kellelgi tuleb? Juhendi vajadust ei oska kasutaja 

kommenteerida. Nii abstraktsed kui programmeeritud lahendusega mänguvahendid on 

mõlemad vajalikud, kuna mõnele lapsele on vajalik kindla ülesande ette seadmine, kuid 

abstraktne peaks seal kõrval kindlasti olema. Õpetajana paneks kasutaja lastele mõeldes 

mõlemad töösse. Kunsti õpetamise protsessis saaks mänguvahendiga luua lastele ülesandeid 

lahendamiseks. Eriti hästi saab sellega näidata ja õpetada liikumist. 

 

Mänguvahend on kindlasti loovust arendav. See ei luba endaga käituda, nagu mängija tahab, 

vaid peab arvestama mänguvahendi liikuvust. See võtab ära sirge tegemise võimaluse. 

Kasutaja peab minema materjaliga kaasa ja arvestama, et materjal ei pruugi tema tahtmise 

järgi käituda. Ühtlasi on mänguvahend vormi- ja ruumitunnetust arendav. Mängija saab liikuda 

loodava ruumi sees. Kasutajal oli kogemus, kus laps võttis mänguvahendi enda kätte ning 

hakkas seda kirjeldama ruumina ja kuidas ta ise selle sees on. Mänguvahendiga mängides ei 

ole valesid variante. See ei ole valmis, vaid saab kogu aeg ise luua midagi. 

 

Mänguvahend aitab mängija aju lahti saada mõneks muuks tegevuseks. See annab võimaluse 

korraks põgeneda. Asendab telefoni. Inimene kaob selle sisse ära. Kõike seda, mida selle 

sees näha, on nii palju, et see kisub enda mõtetest välja. Aitab hetkeks enda mõtet lõdvestada, 

et siis jätkata pingutust nõudva tegevusega. Mänguvahend on lastele pikema jutu kuulamiseks 

ja sellesse süvenemiseks hea abivahend. See annab kuulamise ajaks talle kõrvalise motoorse 

tegevuse, mis aktiveerib kuulaja aju. Laps tuleb kunstistuudiosse peale kooli väsinuna ja 

mänguvahend on vahend uute protsesside käivitamiseks. 

 

Sarnaste mänguvahenditena nimetas kasutaja Rubiku ussi. Mänguvahend on uudne, kuna 

millegi taolisega pole kasutaja varem kokku puutunud. Arenduse ettepanekuna võiks proovida 

vahendit püsivamaks teha. Võimalusel integreerides selle sisse magnetid. Veel võiks see olla 

nii suur, et saaks ise selle loodava ruumi sisse minna. See võiks olla arhitektuuri õpetamise 

vahend ruumi tajumiseks. 

 

Mänguvahendid annavad tohutult palju võimalusi. Kui mänguvahendid olid laual, leidsid 

lapsed need ise üles ja hakkasid iseseisvalt nendega erinevaid asju tegema. Esimese hooga 

hakkasid nad neist kujundeid looma, nad mudisid neid käes ja avastasid iseseisvalt kujundite 

tegemise võimaluse. Abstraktsetest kujunditest leidsid nad naturalistlikke figuure, näiteks lind 

ja nahkhiir. Figuuri liigutades leidsid nad võimaluse imiteerida nahkhiire lendu, luua 

mänguvahendiga looma lennuga sarnanevat liikumist. Mänguvahend on inspireeriv – kui üks 
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laps teeb ees, siis teised lapsed haaravad kiiresti inspiratsioonist kinni ja proovivad 

samasugust lahendust järgi teha. Lastel olid väga erinevad lähenemised mänguvahendi 

kasutamisel. Ühed panid mänguvahendi lauale ja voltisid kahemõõtmeliselt, teised tegid enda 

käes kolmemõõtmeliselt. Kui laual olid paberid, leidsid lapsed, et läbi mänguvahendi saab 

paberile täppe ja kujutisi teha. Võib-olla võiks värvide abil midagi teha.  

 

 

Kasutajakogemus 3 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 53-aastane. Ametilt ehitusinsener ja eripedagoog. 

Kasutas mänguvahendit 2 päeva koos 26-aastase sügava intellekti- ja füüsilise puudega 

autistliku mängijaga. Kasutajakogemus on otsene ning lisaks vahendatud ja vaatlusest 

tulenev. 

 

Kasutaja jaoks oli mänguvahendiga mängimine põnev ja uudne kogemus. See kutsub 

mängijat ennast proovile panema, mida õnnestub luua. Mängijal on põnev - kõigi nende 

muutuste jälgimine, mis mängu käigus toimuvad.  

 

Mänguvahendile paneks kasutaja nimeks “kolmnurgastaja” – kõik kujundid selle struktuuris 

taanduvad kolmnurgale. Autismihäirega mängija pani mänguvahendile nimeks “Tii-tii”, kuna 

ta tõstis mänguvahendi üles, lasi sellel kukkuda ja seejärel tekkis sarnane heli.  

 

Mänguvahendi kasu on sihtgrupiti erinev. Sügava intellektipuude ja liitpuudega  inimeste puhul 

on kõige olulisem see, et nad saaksid vahendit kasutada iseseisvalt või vähese abiga. Selle 

sihtgrupi puhul on üldse väga vähe tegevusi või mänge, mida puudulikku motoorikat 

arvestades nad iseseisvalt kasutada saaksid. Kasu on peenmotoorsete oskuste ja silma-käe 

koostöö arendamine ning et mängida saavad koos väga erinevad sihtgrupid – lapsed, 

vanavanemad, erivajadustega inimesed jne – ning et kõigi jaoks on see võimetekohane ja 

põnev. 

 

Mänguvahend õpetab märkama, et ühest ja samast algmaterjalist võivad tekkida erinevad 

kujud. Vahendi materjalina kasutatud läbipaistev tüll on suurepärane selleks, et visualiseerida 

geomeetriliste kujundite ruumilisust. Mänguvahendi korduvkasutamine on põnev, sest alati 

saab proovida luua uusi kujundeid. Eelistatud on kasutaja poolt abstraktsed kolmnurkadega 

mänguvahendid, kuna need annavad tegutsemisel vabad käed ning puuduvad ülesande poolt 

seatud piirangud. 
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Seltskonnamänguna saavad seltskonnaliikmed mänguvahendi ja kõik peavad voltima näiteks 

kurge. Pärast saab võrrelda tulemust. Selline tegevus võiks olla seltskonda ühendav ja lõbus. 

Oluline on, et mäng ühendab erinevaid sihtgruppe - lapsed, erivajadustega inimesed, 

täiskasvanud ja seda sõltumata east. Samuti ei takista selle kasutamist keelebarjäär, kuna 

kasutusjuhendit ei ole.  

 

Kasutusjuhendi puudumist peab kasutaja mänguvahendi tugevuseks. Raske puudega 

inimeste või väikelaste puhul ei ole juhendit nagunii vaja, sest nad ei oska seda lugeda. 

Kindlasti mõne inimtüübi või ka näiteks autistliku inimese puhul on juhend vajalik, sest vastasel 

juhul selle puudumine võib neid segadusse ajada ja nad keelduvad seetõttu vahendi 

kasutamisest. Vastupidiselt on ka inimesi, kes juhendit ei suuda jälgida ja juhendi olemasolu 

neid just ärritab ning tõukab mänguvahendi kasutamisest loobuma. Kui pole etteantud 

ülesannet - tee “kurg”, siis pole ka juhendit vaja. Jälgides autismi puudega mängijat, siis ta ei 

vajanud juhendamist liiga palju, kuid tema puhul, ja ka ilmselt väikelaste puhul, on vaja lihtsate 

lühikeste tegevusele suunatud juhendite kasutamist - tõsta, liiguta jne. 

 

Millised on arendavad ja teraapilisi toiminguid toetavad tegevused mänguvahendiga? Sügava 

vaimupuudega ja motoorikahäiretega (sh traumajärgne taastusravi) inimeste ning väikelaste 

puhul saab alustada mängust, kus tuleb haarata vahend kätte ja lasta tal vabalt kukkuda. 

Selline tegevus toetab nii peenmotoorika arendamist kui ka silma-käe koostööd. Kui 

lihtsamates mängudes saavutatakse edu, siis sellelt kogemuselt saab edasi minna raskemate 

ülesannete lahendamisele. Samuti saab vahendi abil õpetada ruumilisi seoseid nagu üleval, 

all, taga, ees jne. Vahend toetab matemaatilise mõtlemise arendamisel – loendamine, 

erinevad geomeetrilised kujundid ja nendevahelised seosed, samuti saab välja arvutada, mitu 

võimalikku kujundit saab üldse luua jms. Kindlasti on vahend abistav ka joonestamises, 

kunstis, arhitektuuris jne. Kasutaja näeb vahendi kasutamist nii rahustava kui ka lihtsalt 

ajaviitetegevusena. Välja tooks ka mälutreeningu - kure või teiste konkreetsete kujundite 

loomine eeldab mäletamist, kuidas seda tehakse. 

 

Sarnaste mänguvahenditena nimetab kasutaja Rubiku kuubikut ja stressipalli. Mänguvahendi 

uudsus tuleneb selle universaalsusest, materjali kasutamisest ja kasutusjuhendi puudumisest. 

Mänguvahendi tugevused on jällegi kasutusjuhendi puudumine, lai sihtgrupp ja 

tegevusvabadus ning selle väikesed mõõdud. Arendusteks soovitati uurida, kuidas saab 

mänguvahendit vastupidavamaks muuta, katsetada teisi materjale. Samuti võiks 

algstruktuuriks kasutada teisi kujundeid ning piirjoonte värvi muuta. Uurida, millised on 

mänguvahendi puhastamise võimalused või kas tüll kannatab korduvat veega pesemist. 
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Mänguvahendil on väga lai sihtgrupp ehk see võiks sobida kõigile (ka neile, kellele oleme 

harjunud looma nn. erilisi invatooteid). 

 

 

Kasutajakogemus 4 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 14-aastane õpilane koos enda 45-aastase emaga. 

Kasutasid mänguvahendit 4 päeva puhkusereisil olles, keskmiselt 15-20 minutit õhtu jooksul. 

Kasutajakogemus on otsene. 

 

Mänguvahendiga mängimine oli põnev. Seda oli mõnus käes hoida. Kasutajad tunnistasid, et 

väga rahustav oli seda “nätserdada”, sest liikumise tunne oli käte vahel mõnus. Katseperioodi 

alguses kutsus mänguvahend rohkem mängima, kuna see oli uus ja huvitav. Kasutajad 

annaksid mänguvahendile nimeks “Kupik” või midagi origami ja voltimisega seonduvat. 

Mänguvahend on keskendumist toetav, ärevust maandav, peenmotoorikat ja loovust toetav. 

See kutsub rohkem origamit uurima, avardama silmaringi. 

 

Kasutajad sooviks kindlasti mänguvahendiga veel mängida. Neile meeldis, kuidas 

mänguvahendid võtsid kukkudes erikujulisi vorme. Seda saaks kasutada joonistamisel 

joonistamise objektina. Seltskonnamänguna kasutajad mänguvahendis võimalust ei näe, 

pigem on see üksi mängimiseks. Juhendaja võiks olla programmeeritud tulemusega 

mänguvahendi lahenduse leidmisel. Rohkem meeldisid kasutajatele abstraktse lahendusega 

mänguvahendid, kuna need liikusid paremini ja nendest oli rohkem võimalusi kujundeid luua. 

Sisse programmeeritud lahenduse puhul peab teadma, kuidas kujundit voltida ja saab teha 

ainult ühte asja. 

 

Mänguvahend on kindlasti loovust arendav. Abstraktsetel peab ise mõtlema, kuidas ja mida 

nendega luua. Lisaks arendab mänguvahend osavust, täpsust ja keskendumist. Kasutajad on 

veendunud, et see aitab teraapilistes tegevustes. Samas võib see ka frustratsiooni tekitada, 

kui etteantud lahendusega mänguvahendile lahendust ei suuda leida või kui see ei püsi koos. 

Teraapiline on just see tunne, kuidas need kujundid voolavad mängija enese käes. 

 

Sarnastest mänguvahenditest nimetavad kasutajad Rubiku ussi ja kuubikutega 

kujundivoolijat. Mänguvahend on uudne, kuna sellist kasutab kasutaja esimest korda. See on 

3D prinditud, mis on ühtlasi uudne. Selliste origami mänguvahenditega pole kasutajad varem 

kokku puutunud.  

 



70 

Edasiarenduseks soovitavad kasutajad proovida teisi värve ning katsetada, kuidas 

mänguvahendist loodud struktuure püsivamaks muuta. 

 

Kasutajakogemus 5 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 31-aastane, kelle erialad on kunstididaktika lektor 

ja kunstiõpetaja. Kasutas  mänguvahendit 2 päeva koos kolmeaastase lapsega. 

Kasutajakogemus on otsene ja vahendatud. 

 

Esimene küsimus mis tekkis, oli – kuivõrd vastupidav see on? Kas julgeb seda ka 

kolmeaastase lapse kätte anda? Ega mingid väikesed osad sealt lihtsalt lahti ei tule?  

 

Nime paneb kasutaja mänguvahendile ilma küsimata  - “origamimatt”.  

 

Kasutaja pooldab väikelastele just avatud kasutusega mänguasju, mida need ka on. Nendes 

on rohkelt tegevuse võimalusi ilma olulise juhendamise vajaduseta. Täiskasvanut kutsusid 

origamimatid kindlasti ennast katsuma, kujundeid looma ja katsetama. Mängides on tore 

objektide abil või nende ümber mingite lugude loomine. Kasutaja vaatles origamimatte pigem 

struktuuride, näiteks arhitektuuri vormide loomiseks sobivate vahenditena. Kolmeaastane 

hakkas origamimattidega reaalsete asjade ja tegevustega paralleele otsima. Näiteks vaatles 

ta volditud origamimatti kui lennukit või kui lendu. Paaril korral proovis isegi lennutada. Kui sai 

selgeks, et lennutada ei saa, siis asetas need linikutena kõrvuti ja vaatles erinevaid mustreid. 

 

Mänguvahendi loovuse arendamine seisneb divergentse mõtlemise kasutamises ehk mida 

kõike ühes matiga kehastada saaks. Mänguvahendi kasutamisviis ei ole üheselt määratud. 

Positiivne on kujutlusvõime haaramine nagu näiteks mis oleks kui see on üks suur maastik või 

arhitektuurne kogum? Kes seal siis elada võiksid? Mänguvahendi kõige suurem kasu on 

avatud ja katsetuslik kasutamiskogemus, mis ei ütle kohe ette, millised on selle vahendi õiged 

kasutamise viisid. See on sobilik igale vanusele. Võibolla peab olema ettevaatlik väga jõuliste 

ja väga väikeste lastega, kes võivad ehk mattidest pisemaid tükke kätte saada. Neile sobiksid 

paremini ehk suurema mustri detailidega mänguvahendid. Vanematel õppijatel/kasutajatel 

arendab analüüsivõime rakendamist - millal muutub kangalaadne struktuur tugevaks 

struktuuriks? Mis seda tekitab? Seejärel uudsuse haaramine - milliseid uusi arhitektuurilisi või 

tehnilisi vorme selliste mustrite abil luua saaks? Mänguvahendiga võiks kaasas olla 

ideeraamat, milles on mõningate võtete kirjeldus. 
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Kasutaja katsetaks meelsasti just mitme sama mustriga vahendit, kuidas neid omavahel 

kombineerida. Põnevad oleks suuremas formaadis loodud origamimatid. Huvitav oleks 

katsetada matte varjude loomisel, võibolla isegi varjuteatris. Mõne loovama seltskonnaga 

saaks katsetada divergentse mõtlemise väljakutseid:  

 

- Loo nii mitu looma, kui oskad. 

- Kirjuta mattide abiga mõni sõna. 

- Loo kõige suurema pindalaga või kõige kõrgem torn. 

 

Samu võtteid saaks kasutada ka kunstiõpetajaks õppivate tudengitega. 

 

Nii abstraktsed kui lahendusega origamimatid on toredad, sest programmeeritud matid 

võimaldavad ka avatud lahendusi. Kasutaja meelest looks uusi võimalusi veel sama 

struktuuriga, näiteks klassikaliste origami struktuuride või haakuvate struktuuride omavaheline 

ühendamine. Kunstiõppes oleks mänguvahend väga asjakohane. Tekib palju võimalusi just 

arhitektuursete struktuuride loomisel - minimaailmad või linnad. Matid aitavad ka origami 

loogikat tutvustada ning katsetada nende abil mingid mõtted läbi, enne kui paberiga toimetama 

hakata. 

 

Kõige tähtsamad loovust arendavad komponendid: divergentne mõtlemine, analüüs, 

kujutlusvõime, uudsete struktuuride loomine ja mudeldamine. Väikelaste puhul, kui nad 

süsteemsemalt mingit struktuuri loovad (näiteks vaal), areneks ka peenmotoorika ja ruumiline 

mõtlemine. Ühtlasi võivad mänguvahendid kenasti toimida ka fidget mänguasjana - fidget toy 

ehk hoides tähelepanuhäirega õpilaste käed tegevuses, aga meele tunni juures. Kujutan ette, 

et selliseks kasutuseks oleks sobivamad kindlal viisil kokku-lahku käivad struktuurid, et 

tegevus muutuks pea automaatseks ja tekitaks kindlust. 

 

Sarnaste mänguvahenditena mõjuvad connectix-magnetklotsid väikelastele. Samuti Rubiku 

uss. Viimasel ajal on levima hakanud origami põhimõttel loodavad kujutised ja mänguasjad - 

näiteks väikesed paberist tegelased ja loomamaskid. 

 

Uudne on mänguvahendi vorm ja materjali kombinatsioon. Head omadused on, et 

origamimatid on kerged, lihtsalt kokkupandavad ja ei tee suurt lärmi. Edasiarendusena pakub 

kasutaja välja suuremaid formaate ja sarnaste mattide kombineeritud kasutamist. 
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Mänguvahendi sihtgrupp oleks eelkooliealistest kuni täiskasvanuteni. Kui väikeste tükkide 

eemaldumine pole võimalikuks ohuks, siis sobiks ka alla 3-aastastele peenmotoorika 

arendamiseks.  

 

 

Kasutajakogemus 6 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 57-aastane, paberi- ja origamikunstnik, kõrgema 

kunstikooli professor. Kasutas mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 

 

Kuna kasutaja on ise origami- ja paberikunstnik, tekkis esimese kontaktiga väike vastuolu 

voltimise ja vormi hoidmise küsimuses. Objekt on korraks olemas ja järgmisel hetkel kadunud. 

Samas ei pruugi see puudus olla. Huvitavamad olid abstraktsed mänguvahendid kui 

programmeeritud tulemustega. See on hea vahend protsendikunsti õpetamiseks, just läbi 

enda läbipaistvuse. Hästi põnev on objekti siseruumide nägemine. Lahe oli, et mänguvahendi 

kindel sümmeetriline olemus võimaldab jõuda ebasümmeetriani. “Lastes objektil lihtsalt 

kukkuda, jõuame teatud juhuslikkuseni, loomingulise assotsiatiivsuseni. Meie kujutlusvõime 

on alati seotud mingi osaga, millest me ei ole endast teadlikud. Looming on osa meist, tuleb 

meie alateadvusest. Tekib aktiivne kujutlusvõime ning tekivad seosed.” 

 

Nimi võiks olla midagi metafoorset, millel ei ole mingit tähendust, kuid millele mänguvahend 

annab ise tähenduse.  

 

Mänguvahendi suurim kasu on kujutlusvõime arendamine. Mängija on selle liikuvusega 

kooskõlas ja suudab olla julgem enda isikliku kujutluspildiga. Lisaks kindlasti ruumilise 

kujutlusvõime arendamine. Kasutaja näeb ennast kasutamas mänguvahendi toimimise ideed 

enda isiklikus loomeprotsessis, andes mõnele siiani raskelt mõistetavatele probleemidele uue 

vaatenurga. Ta annab paberi struktuurile teise liikuvuse idee. 

 

Seltskonnamänguna on see inimeste siduja ja mingite protsesside käivitaja. Näiteks lasta 

sellel kukkuda ja kirjeldada, mida nähakse. Mängijad jagavad ning võrdlevad kogemusi ja 

lugusid. 

 

Juhendit oleks vaja, kui on konkreetne plaan, milleni kasutaja on vaja suunata. Võib-olla võiks 

olla juhend küsimuste vormis, mis suunab, aga ei anna kohe teed kätte. 
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Mänguvahendi teraapilisus on selle käes olemise tundes. Nagu ka paberi voltimise juures 

asutatakse kahte kätt ja on haaratud mõlemad ajupoolkerad, sellel on ka kindlasti stressi 

alandav mõju. 

 

Uudne on mänguvahendi läbipaistvus ja ruumilise maailma nähtavaks tegemine. Arendusteks 

võiks pikemaid detaile sisse viia. Proovida teisi formaate - näiteks riba või mõni pikem formaat. 

 

Mänguvahendi sihtgrupp on ilma piiranguteta. See on universaalne ja sobilik kõigile. 

 

 

Kasutajakogemus 7 
 
Mänguvahendi kasutajakogemuse andja on 69-aastane tööstusdisainer ja arhitekt. Kasutas  

mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 

  

Kasutaja kirjeldab esimestel momentidel mänguvahendi kasutamist kui täiesti intuitiivset 

tegevust. Mängu fraktaalset seaduspära arvestades muutus suhtumine kiiresti teadlikuks 

arhitektooniliste võimaluste avastamiseks. Niisiis mäng osutas kaoses peituvale 

mikrokorrastatusele ja seda kirjeldavale matemaatikale, mille tuntud geomeetrilised 

seaduspärad viitavad arhitektoonilise korrastatuse võimalusele, kujundades mängu 

olemuslikku sisu.  Mäng kehtestab kolmemõõtmelise maailma universaalsetest 

seaduspäradest tulenevad piirangud, tekitades paratamatult huvi juba probleemi asetuse tõttu 

ja kujundades võimalused: 

 

a) tutvuda kolmemõõtmelise maailma tekkeprotsessi seaduspäradega;   

 

b) arendada kolmemõõtmeliste struktuuride esteetilise kujundamise oskuseid.  

 

Kasutaja annab mänguvahendile nimeks “arhitektooniline manipulaator”, kuna mänguvahendi 

olemus on selgelt seotud kaosematemaatikaga. 

 

Suurim kasu mängust oleks arhitektuuri, linna- ja tsiviilehituse ning tööstusdisaini ruumilise 

kavandamise protsessides. Mänguvahendist oleks kasu ka hariduses, demonstreerimaks 

ülalmainitud maailmakaoses peituva korrastatuse seaduspärasid. Mänguvahendiga saab teha 

ruumilisi kavandeid, mis kannavad a´priori kõiki kolmemõõtmelise maailma seaduspärasusi 

ning on stabiilsetena reaalsuses ka rakendatavad. 
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Lahendusega kujundatud mängu osad on lihtsameelsed, aga kindlasti kusagil kasulikud. Enim 

harivad ja rakendatavad oleks arhitektoonilises modelleerimises kolmnurkadel põhinevad 

lahendid. 

 

Seltskonnamänguna kasutaja rakendust ei näe. Samuti ei näe juhendi ega juhendaja 

vajalikust. 

 

Mänguvahend on kindlasti loovust arendav. Arhitektooniliste mudelite loomine on looming 

arendades loovust nii nagu seda tuntakse alates abstraktsionismi tekkest ja Bauhaus’ist 

alates. Ülesanne viitab otseselt arhitektooniliste protsesside algelemendi abstraktsusele ja nii 

on selge, et ülesanne arendab abstraktset mõtlemist ja viimasega seotud esteetilisi võimeid. 

 

Sarnaseid mänge on loodud sadu antiikajast peale - alates Yengast ja igat masti 

konstruktoritest ja lõpetades Rubiku kuubiku, Lego ja robottehnoloogiliste lahendustega.  

 

Käesolevast mängust saaks edasi arendada arhitektooniliste ruumilahendite materjali ja ka 

ruumi mänge, millest kõige perspektiivikamad näivad olevat siinses mägulahenduses pakutud 

asümmeetrilised fragmendid. Sümmeetrilised lahendused on sisseprogrammeeritult 

ettearvatavate tulemusega ja võivad teatud arengu- või haridustasemel oma spetsiifilise 

piiratuse juures siiski kasulikeks osutuda.  

 

 

Kasutajakogemus 8 

 

Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 12-aastane õpilane. Kasutas mänguvahendit 2 

päeva. Kasutajakogemus on vahendatud kasutaja 51-aastase eesti keele õpetajast ema poolt. 

 

Mänguvahendid on kindlasti käelist tegevust ja motoorikat arendavad. Need on väga 

universaalsed, sobivad kõigile olenemata vanusest ja soost. Kasutaja arvab, et juhendit ei ole 

vaja mänguvahendi juurde lisada ning ka kindlad lahendused ei ole selle vahendi juures 

vajalikud. Pigem piiraks sellega kasutaja loovust. Kui juhendamisele mõelda, siis võiksid 

tootepakendil olla pildid võimalikest lahendustest, mis kirjeldavad võimalusi, mida annab 

mänguvahendiga luua. Mänguvahendi tugevus on, et see ei ole valmis ja mängija saab ise 

kogu aeg uusi lahendusi luua. 

 

Seltskonnamänguna võib proovida luua figuure näiteks aja peale või vaadata, kui mitu erinevat 

asja keegi valmis saab. See võib olla nagu Story Cubes objekt, millega luua lugusid. 
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Kasutajakogemus 9 

 

Mänguvahendi kasutajakogemuse andja 58-aastane, kunstnik ja kunstikõrgkooli 

joonistamisõpetaja. Kasutas mänguvahendit 2 päeva. Kasutajakogemus on otsene. 

 

Mänguasjaga mängimine on huvitav. Kasutaja nimetaks mänguvahendit “Ahaa-oot-oot" - esiti 

ei tea, mis sealt tuleb, tekib üllatus ja vaatab, mis sealt veel saab. See on täis üllatusi. 

Mänguvahend on hea tööriist vaba loovuse arendamiseks ja piiride ületamiseks, reeglitest 

lahti raputamiseks. Kõik, mis on piiridest väljas, on loovustarendav. Kui mänguvahend oleks 

4 kuni 6 korda suurem, siis mängiks õpilastega sellega joonistamise stuudios. See 

demonstreerib moodulvormi universaalsust. See näitab kaose süsteemsust. Ühtlasi on 

mänguvahend hea nii ruumilise kui ka tasapinnalise mõtte arendamiseks. Seda saaks 

kasutada arhitektuuri õppimisel ja loomisel. Igal juhul abstraktsete lahendustega 

mänguvahendid on paremad. Programmeeritud ülesanded ei sobi kasutajale ja ajavad ta 

kurjaks. 

 

Seltskonnamänguna saab see olla suhtlusele ärgitav  ja toetav vahend. See on nagu täringu 

viskamine, aga võimalusi on palju rohkem. Peale igat viset mängija kirjeldab inspiratsiooni, 

mida figuur pakub. Teraapiliste tegevuste toetamisena aitab see suhtlema panna neid, kellel 

on endal kontakti alustamine raske. See ühendab inimesi. Stressi või depressiooni puhul võiks 

korduvalt läbi teha vahendi kukutamist. See on nagu saepurulaastu korduv venitamine ikka ja 

jälle, mis lülitab mõtte välja. Sellel võib olla psühhoteraapiline abi.  

 

Uudsuse annab talle funktsionaalsuste rohkus ja selle kokkupakitavus. Selle maht ja logistika 

on antud vahendi suur eelis. Ühtlasi üllatusmoment, mida vahend pakub. Paremaks saab 

mänguvahendit teha, kui seda annaks näiteks suuremaks teha. Suuremana saaks seda 

kasutada joonistamisel ruumi küsimuste lahendamisel. Joonistamist tuleb õppida läbi maailma 

suureks mõtlemise. 

 

Mänguvahend on väga universaalne, see sobib kõikidele vanustele - alates väikelastest kuni 

eakateni välja.  

 


