Mustakivi
maastikumäng

!!! NUMBRIGA PUNKTID !!!
1. PUNKT
a. Mis ilmakaare suunas näitavad keset tunnelit punased nooled kollasel taustal?
………………………………………………………………………………………………………………
b. Kuhu suunanooled viivad?
………………………………………………………………………………………………………………
2. PUNKT
a. Mis on selle jalakäijate puiestee nimi?
+ Kas sa teadsid, et sama nime kandis kunagi Mustakivi kaubanduskeskus

?

?

………………………………………………………………………………………………………………

2

?
3. PUNKT (boonusküsimus)
a. Mis tehas (ingl. keeles factory) asub selles väikses ühekordses majakeses?
………………………………………………………………………………………………………………

1

4. PUNKT
a. Mis värvi auto on kujutatud seinal? Paku, mis marki autoga võiks olla tegu!

?

?

?

5. PUNKT
a. Mitu taksot tohib siin seista? Aga mitu sa praegu näed?

A

6

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

?
B

5
4

start & finish

?
3

6. PUNKT
a. Mõõda sammudega ära, kui pikk on pargilõik punktist A punkti B.
………………………………………………………………………………………………………………

?
7

7. PUNKT
a. Kes asub/seisab sissepääsu juures?
………………………………………………………………………………………………………………
b. Mis asub selles majas? Nimeta vähemalt 3 funktsiooni!
………………………………………………………………………………………………………………

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

??? ASUKOHA ÄRAARVAMISE PUNKTID ???
1. PUNKT
a. Loe kokku, kas sellel betoonpiirdel on paaris või paaritu arv auke?
………………………………………………………………………………………………………………
b. Mis arvad, mis on selliste piirete funktsioon?
………………………………………………………………………………………………………………..
+ Kui jalutad järgmine kord Mustakivis ringi, pane tähele teisi samusuguseid ehitisi. Mitu auku on nendes?
2. PUNKT
a. Joonista, mis on kujutatud selle poe sildil!
+ Kas sa teadsid, et Mustakivi asumi nimi tuleneb kunagisest siin asuvast talu nimest?

5. PUNKT
a. Mis arvad, mida tähendab sõna “Jambo” suahiili keeles, mida kõneldakse Aafrikas?
Tee õigele variandile ring ümber!
-

Tere!
Džunglid
Elevant

b. Boonusküsimus: Milline kasu võiks olla verandal maja (mitte inimeste) jaoks?
………………………………………………………………………………………………………………
6. PUNKT
a. Mitu tahku on “Kakukesel” (vene keeles “Колобок”)?
………………………………………………………………………………………………………………
7. PUNKT
a. Mitu sammu peab tegema, et teha kivile ring peale?
………………………………………………………………………………………………………………
b. Boonusküsimus: Mis sümbol on kivi sisse raiutud? Joonista see!

3. PUNKT
a. Kelle juurde pääseb läbi rõdu?
………………………………………………………………………………………………………………
b. Fotol on kujutatud huvitavad objektid. Mõista, mis need on? Tee õigele variandile ring ümber!
-

Valgustid
Prügikoti hoidjad
Linnakunsti objektid

+ Kas sa teadsid, et Mustakivi talu on oma nime saanud omakorda sellesamast kivist. See rändrahn on kunagi
kultuskivi, mis oli keskajal linna piirikiviks.
8. PUNKT
a. Kirjelda, mis on maja küljeseinale kujutatud! Tee paberile (mitte seinale) joonistus! :)
………………………………………………………………………………………………………………

9. PUNKT (stiilipunktid)
a. Pane tähele selle väikse skväärikese sümmetrilist paigutust. Kasuta fantaasiat ja paku, kuidas teha
seda veel ägedamaks? Võid ka joonistada!
4. PUNKT
a. Mis kuupäeval valmis see eripärane euroaluste ansambel?
+ Kas sa tahaksid endale hoovi ka samasugust meisterdada?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

