
MUINASJUTUVÄLI.

Hüppa kui jänes

Otsimismäng muuseumi välialal

Kõnni tagurpidi!

Ära tagasi vaata

Tee nii vähe samme kui võimalik

    Tähe leiad punktist      15         3          10        7          13          5          1         11         8          12         4         14         9          2          6                 
LAHENDUSSÕNA ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

Siin on ERM

VT alla vasakusse nurka!
14. Kuuvalgetel öödel 
peesitab kivil laulev näkk

15. Põrguväravad - kui kuuvalgel ööl kõveriku kepiga  põrguväravele koputada läheb, värav lahti. Tee endast 
    pilti, kuidas väravaid lahti hoiad. 

13 Leia pink. Mitu venda mahuks siia istuma? Proovi järgi! Legend räägib, et kui 7 venda 
    korraga sellele pingile istuvad, siis läheb pink katki.

12. Kiigu KÜLAKIIGEGA. Vaata, kui kaugele näed! 7-penikoormasaabastega
   astuksid veel kaugemale, kui silm seletab. 1 penikoorem on u 7500 m, 
      7 penikoormat on siis u _____________________ km. Mitme sammuga saaksid 
         Tartust Tallinna ( u 200 km) ___________________ ,
           Tartust Londonisse (1900 km)  __________________ ,
              Tartust New Yorki (6700km) ______________________?

11. Rahvasuu kutsub puid eri nimedega.  Näiteks
kask on kõiv, mänd pedajas, vaher pikaninapuu.
Siin aga seisavad kaks saarnat ehk _________________________________.

10. Siin on maasse vajunud kaks kivistunud HIIGLASEMÜRAKAT. 
Kuidas nad siia sausid? Joonista nende näod lõpuni. 

9. Kangelase võluesemed on enamasti täiesti argise välimusega. 
VAATA RINGI ehk hakkab sullegi silma mõni täiesti tavalise 
välimusega oksaraag, liivatera või kivike? Pista see tasku või 
haara kaasa ning mõtle, milline võluomadus tal on? Kas oled 
leidnud tõelise võlukepi, uneliiva või hoopis imeoa seemne, 

mis taevasse kasvab?

8. Kuuvalgel ööl KIVIHUNNIKU ümber kolm korda
          tagurpidi joostes võid muutuda LIBAHUNDIKS!
                 Jookse sina kolm ringi õiget pidi.
                  Kas tead, kuidas äranõiutud libahunt taas inimeseks saab?

 7. Mitu mäge/küngast on sinu ümber? 
Joonista need kaardile!
Millised on muinasjuudes imelised arvud?

 6. Künka all on peidus maa alla vajunud linn. Kord saja aasta jooksul jaaniööl kerkivat see 
taas maa peale. Kui keegi sel ajal linna satub ning sealt midagi ostab, vabaneb linn needusest 
ja tõuseb taas maa peale. Ükskõik, mida 
keegi ostab, iga asi maksvat üks kopikas.
Joonista ringi sisse kopikas! 

5. Puud võivad anda nõu ja jõudu. 
Vali oma lemmik. Kallista teda. 

Kas käed ulatusid ümber? Nüüd aja peopesa laiali. 
Pöidla ja nimetissõrme vahele jääb VAKS.
Minu puu ümbermõõt on ___________________ vaksa. 

4. Kuula
! Pane  

    vastu
 laudtee

d. 

Kauge k
uningr

iigi igav
ene tan

tsupidu
 

kõlab la
udadel.

 Koputa
 muusik

a rütmi
!

3. Viska veskikivi auku kivi ja soovi 
salamisi üks soov.  Ära teistele ütle!

2. Kes on kes? 
Ühenda!

Haavikuemand 
Nõmme neitsikene 
Käbikuningas 
Võsavillem 
Kanavaras Jänes

Karu
Hunt

Rebane
Orav

 1. Leia korstnalt ahjuuks. Siin tahtis kuri nõid endale söögiks 
   küpsetada _________________________ ja ________________________, kuid saus sinna lõpuks ise.

Muinasjutuväljal jalutades hoia silmad lahti: siin on peidus põnevad lood ja ülesanded, 
mis õpetavad sind enda ümber muinasjue märkama! Vaata ringi, lahenda ülesandeid, 
nuputa ning leia kaardile märgitud punktidest 15 tähte, mis õigesse järjekorda pannes 
annavad kokku lahendussõna. Lahendussõnaks on üks kiuslik muinasjututegelane, 
kelle looga saad tutvuda ERMi näitusel „Elas kord…“. Kas tuleb tuav ee?
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