Tere tulemast Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse!
Ootame sind avastama meie põnevat maja!
Siin on karikad, medalid, vanaaegsed isevärki
spordivahendid, aga ka jalgpalliplats ja palju
põnevaid eksponaate, mis mängima kutsuvad.
Mänguväli algab teiselt korruselt, kus sul tuleb
kõigepealt üles otsida raskejõustikusaal.

TREPP

Suundu edasi järgmistesse saalidesse. Mine sinna
Värvidega on näidatud, millistele küsimustele
millisest saalist vastused leiab.
Ristsõna vastus on ühe kuulsa Eesti maadleja nimi. Vastuse
saad, kui paned värvitud ruutudes olevad tähed numbrite järgi
õigesse järjekorda.

OLÜMPIASAAL

Mis nime kandis Eesti esimene sporditeemaline ajaleht,
mis hakkas ilmuma 1920. aastal?
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Millisel olümpial kandsid Eesti sportlased sinist paraadvormi?

TINGMÄRGID
OTSI,
VAATA

II KORRUS

LAHENDA RISTSÕNA!

KIRJUTA

MÄNGI

Kuidas nimetatakse seda vanaaegset jalgratast, millel on
esiratas tagarattast suurem?
Kes on vehklemist harrastav inimene?
Nimeta spordiala, mille rändauhinnal on kujutatud laeva.

II KORRUS

Mis pallimäng oli Nõukogude Eestis kõige edukam ja
populaarsem?

TREPP
OLÜMPIASAAL

Kes on kuulus Eesti maletaja?

RISTSÕNA LAHENDUS:
K

Värvid ja numbrid plaanil aitavad sul vastuseid leida.
Missuguse olulise olümpiasümboliga on tegemist?

GEORG LURICHI REISID
Georg Lurich oli üks meie legendaarsemaid jõumehi. Oma
sporditee jooksul jõudis ta reisida kaugele ja näha maailma.
Vaata seinal olevat maailmakaarti ja otsi üles need neli linna
paljudest, kuhu Lurich oma elu jooksul jõudis.
Kas oled mõnes neist linnadest ka ise käinud?

Vaata teise korruse plaani ja suundu olümpiasaali. Sealt leiad
sellised toredad tegelased nagu olümpiamaskotid.
Mis on nende nimed?

.......................

_____
1980. aasta Moskva
suveolümpia purjeregatt

Värvi ära olümpiarõngad.
Õiged värvid leiad, kui uurid maskotte.

____
1980. aasta Moskva
suveolümpiamängud

Muidugi ei tasu unustada ka Eesti sportlaste võidetud
olümpiamängude medaleid. Uuri lähemalt ja vaata, milliste
sportlaste nimed on sulle juba varasemast tuttavad!

H______I
SOOME

M_____N
SAKSAMAA

T____
JAAPAN

B____A_A
USBEKISTAN

____
2002. aasta Salt Lake City taliolümpiamängud

Tallinna Linnamuuseumi näitusel "100 aastat argipäeva" saad näha,
kuidas olümpiamängud tungisid argiellu.

TULEMUSED
Suundu nüüd esimesele korrusele pallimängude maailma.
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Spordimuuseumi väljakutse!

Tase III

5C

100 tähtsat asja

Esimesel korrusel ootavad:
5D – mälumäng,
5E – reaktsioonikiirus.

Vaata skeemi pealt, kus asuvad erinevad punktid. Proovi ise
järele ja pane oma tulemused kirja! Kui soovid, saad mõõtu võtta
oma sõprade või perega. Ka nende nimed mahuvad tabelisse.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
2018

5D
5E

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

REEGLID

Koostööpartnerid

Korvpalli visketäpsus
Igaüks saab kolm viset. Iga korvi läinud vise annab ühe punkti.
Kõik viskavad sama joone tagant.

Hüppevõime

Aitäh, et meile külla tulid!
Väljakul kohtume!

Mõõtmiseks leidke kahe kõrguse vahe:
kõrgus, milleni ulatud kannad maas seistes (x),
kõrgus, milleni ulatud hüpates (y).
Sinu tulemus = y - x

HEA

Toetajad

Servikiirus

Mõõtmiseks vajutage esmalt punast nuppu.
Pane kirja iga osaleja parim tulemus. Kõik saavad kolm katset.

Mälumäng ja reaktsioonikiirus

Reaktsioonikiirus
Proovi üksinda, ilma kõrvalise abita.
Kui sa kõrgemate nuppudeni ei ulatu, siis kutsu sõber appi!

Teised tase III mänguvälja muuseumid:
Eesti Maanteemuuseum, Viljandi Linnaraamatukogu,
Tallinna Teletorn ja teised
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Teised
Eesti Loodusmuuseumi
programmid
Teised Eesti
Spordija Olümpiamuuseumi
programmid
www.loodusmuuseum.ee
spordimuuseum.ee
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Kasutage PILETI KOODI. Mälumängus valige raskusastmeks
„LAPSED“ ja korrutage tulemus viiega.

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
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5A – korvpall,
5B – hüppevõime,
5C – servikiiruse mõõtja,
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Meie muuseumi esimene korrus lausa kutsub mängima.
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