Korraldajad

Ohoo, siin on seltskond muusikuid, kes
väga tahavad Veenuse bändi saada.
Nad saatsid isegi endast plakati, aga
pilt tuli hoopis erinev neist endist.
Mis nüüd saab?

Otsi üles kujud ja võrdle joonistusega.
Leia 10 erinevust ja märgi need pildile.

Igal bändil on hea nimi, mis toob
kuulsust ja tuntust.

Vali maalidelt kostüüme või mõtle ise
välja uusi riideid ja kaunistusi.
Joonista Veenusele riided selga.

Mõtle, mis võiks olla Veenuse bändi
nimi.

Leia üles pilt, kus lapsed mängivad
pilli.
KITARR

Toetajad

Kõik lauljad kannavad ilusaid riideid.
Aga Veenus on peaaegu alasti.

Võta sahtlitest tähti ja kirjuta
magnettahvlile Veenuse bändi nimi.

TAMBURIIN

Laste muusikal on oma rütm. Ka Sinu
südamel on rütm. Kui Sa oled rahulik,
siis lööb süda aeglasemalt. Kui Sa
liigud kiiresti, lööb süda ka kiiremini.

Värvi kodus tähed ära.
Kõige suurema tähe sisse kirjuta oma
nimi, sest ka Sina kuulud nüüd
Veenuse bändi.
Nüüd on Veenuse bänd valmis!
Kindlasti naeratab Veenus Sulle, kui
talle äraminekul lehvitad.

Kuulake teineteise südamelööke.
Tee südamerütmi järele ja patsuta
käega põlvele või põrandale.

Teised mänguvälja muuseumid:

4–6aastastele

Mänguväli
„Helid ja lood“
Kadrioru kunstimuuseum
2015

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
NUKU muuseum
Tartu Linnamuuseum

Partnerid

Kirjuta bändi nimi oma voldikusse, et
jääks ilus mäletus.

Värvi pilt kodus lõpuni.
Nii sai Veenus endale esinemisrõivaid
valida!
Nüüd mine tagasi teisele korrusele
lossi lastenurka.
Nii sai Veenuse bändi juurde viis
lõbusat liiget!

Nii sai Veenuse bänd enda muusikale
hea rütmi!

Ilusaid teatrikostüüme saad vaadata
Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Tee enda perest ja Veenuse
bändi nimest foto ja saada
kadriorg@ekm.ee

Nii sai Veenuse bänd endale laheda
nime!
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1. KORRUSE FUAJEE

TINGMÄRGID
Kadrioru lossi lasi ehitada
peaaegu 300 aastat tagasi Peeter I
oma armsale naisele Katariinale.
Tema järgi ongi nime saanud nii
loss kui kaunis park selle ümber.
Kui vanasti oli mõeldud loss ilusaks
suvekoduks, siis nüüd on sellest
saanud kunstimuuseum.

MÕTLE

TEE ISE

JOONISTA

KIRJUTA

OTSI

VAATA

Veenus on armastuse- ja ilujumalanna.
Tal on soov bändi teha ja olla säravaim
täht taevas, aga tal on Sinu abi vaja.
Aita Veenusel unistuste bänd kokku
panna!
Hmmm....
kumb on vasak ja
kumb parem käsi?

Suur kogunemine toimub maalil
„Teekond Noa laeva“.
Milline möll ja kära! Kõik on kuulnud
Veenuse üleskutset. Kes valitakse
Veenuse bändi tantsijaks?

Otsi üles kolm kodulindu.
Leia pildil üles ja liigu nagu:
Proovi teha nende kodulindude hääli.
Kes lindudest oskab kõige paremini
laulda?

OTSI

Otsi juhendist Peeter I ja Katariina
pilt. Siis näed, milliseid uhkeid
riideid kanti lossis vanal ajal.

Nüüd on vaja leida lauluviiside looja.
Lindudele meeldib laulda ja nad
oskavad hästi viisi pidada.

Vaata tähe värvi ja leia lossist üles
sama värvi tuba.

Peasaal on väga tähtis koht. Vaata üles,
seal on Peetri (Petrus Primus) ja
Katariina (Ekaterina) kuldsed
nimetähed.

Tänavamuusikuid kutsutakse
moosekantideks. Nad on pillimängu
hoolikalt harjutanud. Vaata, kuidas
nad pilli puhuvad.

Aja oma põsed samamoodi punni ja
puhu mängult oma pliiats-vilepilli!
Kirjuta oma nimetäht ovaali sisse. Vaata peeglist, kelle põsed on teie
peres kõige rohkem õhku täis.
Peasaalis on hea muusikal kõlada.
Teeme heliproovi.
Ütle oma nimi:

Muusika võib olla vaikne ja rahulik.
Aga mõnikord maruvõimas nagu
tormine meri.

Millised lained on tormisel merel?
Millised lained on rahulikul merel?
Joonista rahulikud helilained.

Tehke proovi - kes suudab teie peres
kõige kauem õhku välja puhuda.

1) sosinal 2) tavalise häälega 3) kõvasti.

2. KORRUS

Joonista tugevad helilained.

Kuidas kõlas kõige paremini?
BANKETISAAL

TALVEAED

Merel on lained. Helil on ka lained.
Merelained on vees. Helilained on õhus.

Noodid on nagu munad, mis on külili
kukkunud!

PEASAAL

MÕTLE
VÄIKE RÕDU

Pane noodid joonte vahele, et nad ära
ei veereks. Jäta mõned noodid valgeks,
teised värvi seest mustaks.

Kuidas Veenusel käed küljes olid?

3. KORRUS

HIILGUST
KATARIINALE!

Tõmba ring ümber lainete, mis
muusikat võiks Veenuse bänd mängida.

AU PEETRILE!

TEE ISE
RÕDU

RÕDU

Ole nagu Veenus! Tee järele tema
kehaasend, kontrolli ennast peeglist.
Esimesena tahab Veenus valida oma
bändi taustatantsija.

Tõmba ring ümber parimale tantsijale.

Liigu kohe kolmandale korrusele!

Nii valiti Veenuse bändi taustatantsija!

Nii valiti Veenuse bändi jaoks helilooja!
Nüüd mine tasapisi teisele korrusele,
lossi suurde peasaali.

Nii valiti bändi puhkpillimängijad!
Nii valiti hea kontserdikoht!

Jätka oma teekonda lossi kolmandale
korrusele.

Nii valiti Veenuse bändile sobiv
muusikastiil!

