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Mängujuhiste kujundus ja illustreerimine

Tavaliselt saadetakse teksti Wordi dokumendina, kuhu on lisatud ka piltide kirjeldused. On vormistatud
ka tabelina, kus on ühel pool tekst ja teisel pool kommentaarid ja piltide kirjeldused. Kõige parema
ülevaate sellest, kus mis asub, saab mängujuhise maketist, mis vabalt võib olla ka lihtsalt käsitsi tehtud ja
pildistatud.
Teksti kopeeritakse ikka Wordist.

Tegevused võivad paikneda järjest ilma et oleks voltimisest tekkinud ruudustikuga arvestatud. Siis mõjub
see liiga tiheda tekstina.
Hea, kui teksti ja piltide vahel on õhku!
Võib paigutada tegevused nt. igasse ruutu. Sellest piisab, et pea kogu muuseumi või näituse kirjeldust
lehele mahutama, piisab valitud objektidega seotud tegevustest.
Tegevused on jaotatud üle terve maja ja kohti leiab maja plaani vaadates. Majaplaan hoomab tervet
laotuse pinda.

Fotod või pildid, mille järgi kunstnik joonistab, ei pea olema professionaali poolt tehtud. Piisab telefoniga
tehtud pildist. Kui on vaja kujutada tegelast või midagi sellist, mida muuseumis pole võimalik pildistada,
hea oleks saata näidiseks mõni google´datud pilt – pilt või mitu sarnast pilti on parem kui pildi sõnaline
kirjeldus.

Kasutusel on kolm fonti – mõtle, kus ja millist fonti võiks kasutada. Suurus on ka ette antud seega teksti
ei saa väiksemaks teha, et ära mahutada. Arvesta, et tööprotsessis tuleb võtta teksti vähemaks.

Tingmärgid aitavad mõsta, mida tuleb teha. Neid võiks olla pigem vähem kui rohkem. Tingmärgid ei
pruugi erinevates muuseumides olla ühesugused. Tingmärkide seletus on tavaliselt sissejuhatava teksti
juures kohe mängujuhise alguses. Üksikud tingmärgid (üks, kaks, max kolm tingmärki kõrvuti) paiknevad
vastavalt vajadusele tegevuste juures.

Vajadusel saab mängujuhisele lisada majaplaan, kuhu on märgitud kõik tegevused. Majaplaanile on vaja
ruumi!

Mängus saab kasutada terve mängu vältel muuseumitegelase kuju. Selleks võib olla olemasolev maskott
(nt. Vedru või Nukitsamees) või väljamõeldud tegelane, kes suhtleb andes vihjeid, jadades infokilde,
tervitades või kiites mängijaid. Allpool on näidised koerast ja kajakast (mängulehe formaat on tänaseks
muutunud volditud A3ks)

Sellel mängujuhisel on Vanapagan ennast lausa voodisse magama sättinud. Joonistused võivad
humoorikad olla 

Järgi piltide ja teksti lõikude paigaldust, jaga pikemad tekstilõigud osadeks.

Arvesta, et piltidel oleks piisavalt ruumi. Neid võib küll väiksemaks kujundusprogrammis teha, aga see ei
mõju alati hästi. Võib olla on mõistlik see pilt isegi välja jätta?

Mõtle, kas näitusel on mõni asi, mida võiks läbiva kujunduselemendina kasutada? Nagu köis sellel pildil.

Julge mõelda kastist välja! Mugav on lähtuda kujundamisel mõttest „üks ruut, üks tegevus“, aga nii ei
pea alati olema. Siin on näidised sellest, kuidas majaskeemile on tegevused ja info lisatud.

Ülevalpool olev mängujuhis on kujunduse abil mõtteliselt jagatud kolmeks. Seda jaotust mõtles välja
mängujuhise koostaja, mitte kunstnik.

Arvesta, et vene keeles teksti on poolteist korda rohkem. Tee koostööd tõlkijaga ja kui sa oskad vene
keelt või sind saab aidata keegi kolleegidest, proovige koos ümber sõnastada laused lühemaks.

Selleks, et tekstilõigud ei tunduks ühtse pika tekstina, võib kasutada värvilisi taustamulle. Jälgi, et neid
poleks liiga palju ja kindlat värvi mullil oleks on eesmärk või tähendus – kas infokild, vastus või küsimus
koduseks uurimiseks vms.

Esikaas ja tagakaas on kujundatud ühtemoodi. Esikaanele on paigutatud üks mängujuhises kasutatud
piltidest. Tagakaanel on toetajate logod ja muuseumi logo ka. Rohelises kastis mängu lõpus on info
koostajate kohta – kõik on nimeline, kes koostas, kes tõlkis, kes toimetas, kes joonistas.
Hüvastijätule kipub vähe ruumi jääma, tahaks veel tegevust, pilti ja soovitusi lisada, aga kas peab?

Mõned mängujuhise elemendid (nt käpajälg) võivad olla ka päriselt põrandale/seinale vms kleebitud!
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