TSAARIN
JUHLAT
Seikkailukäsikirja

Ohjeet käsikirjan haltijalle
Tervetuloa viettämään Tsaarin juhlia!
Tsaarin juhlat on paketti, johon on koottu erilaisia aktiviteettejä, joiden
toteuttamisjärjestys on vapaa ja ohjelman runko antaa mahdollisuuksia
valita tehtäviä osallistujien mielenkiinnon mukaisesti. Paketti sisältää muun
muassa kruunujen askartelua, kutsukirjeiden jakamista Mukulakadun
asukkaille, kuvasuunnistusta sekä mahdollisuuden keksiä pieniä esityksiä
tsaarin salin lavalle.
Hauskoja leikkihetkiä!

Seikkailulaatikko
Saapuessasi saat infosta valitsemasi synttäripaketin seikkailulaatikon,
joka sisältää seikkailussa tarvittavia materiaaleja. Palautathan laatikon
sisältöineen infoon lähtiessäsi!
Tsaarin juhlat-seikkailulaatikko sisältää seuraavat materiaalit:
Kruunupohjat ja värikynät
Kutsukirjeet
Ostoslistat
Leikkipussi
Seikkailukäsikirja
Kunniakirjat

Aloitus
Osallistujat kutsutaan koolle tsaarin sali-tilaan (Mukulakadun
sisäänkäynnistä vasemmalla oleva tila, josta löytyy mm. esiintymislava) ja
luetaan alla oleva kirje aikuisen tai lukevan lapsen toimesta.

Kirje Tsaarilta
Erittäin hyvää ja ilontäyteistä päivää teille! Olen ilahtunut kuullessani teidän
saapumisesta Mukulakadulle juuri tänä kyseisenä päivänä.
Tämä päivä ei nimittäin olekaan mikään tavallinen päivä, sillä tänään minun
on tarkoitus pitää suuret juhlat salissani.
Koska olen erittäin kiireinen, en ehdi itse valmistelemaan kaikkea.
Tarvitsenkin teidän apuanne juhlien järjestämisessä! Luvassa on erilaisia
tehtäviä, hupia ja leikkiä!
Kun olette valmiita aloittamaan, voitte ihan ensimmäiseksi valmistautua tätä
tärkeää tehtävää varten pukeutumalla vaatteisin, joita salini lähistöltä löytyy.
Lisäksi, koska olette kunniavieraitani, voitte valmistaa itsellenne kruunut
päänne koristeeksi.
Jaattehan puolestani kutsukirjeitä Mukulakadun asukkaille, sekä tarkistatte
ostoslista avulla, että juhliin on hankittu oikeat ruoat! Aika rientääkin jo! On
aika aloittaa!

Pukeutuminen
ja kruunujen
Rooliasut
tuunaaminen
Tsaarin apurit voivat pukeutua halutessaan Mukulakadulta löytyviin
rooliasuihin. Rooliasut löytyvät tsaarin sali-tilan sisäänkäynnin vierestä,
sekä satama-alueelta laivan lähettyviltä.

Kruunut voidaan valmistaa tsaarin salissa, jonne kokoonnutaan asujen ja
kruunujen löydyttyä jokaiselle halukkaalle.
Tarvikkeet laatikoista:
Kruunupohjat
Teippirulla
Värikynät

Tämän jälkeen voitte siirtyä seuraavaan tehtävään.

Rooliasutjako
Kutsukirjeiden
Jakakaa kutsukirjeet tsaarin juhliin mukulakatulaisille! Kirjekuoriin
on merkattu, kenen postilaatikkoon kutsu tulee jakaa.
Tarvikkeet laatikosta:
Kutsukirjekuoret
Kutsujen jaon jälkeen kokoonnutaan jälleen saliin seuraavaa tehtävää
varten!

Rooliasut
Ostoslista

Ostoslistassa näkyy ostettavien tarvikkeiden kuvia. Tsaarin apurien
tehtävänä on löytää kuvan mukainen asia Mukulakadulta. Kohteen
löydyttyä laitetaan listaan rasti löydetyn kohteen kohdalle.
Tarvikkeet laatikosta:
Ostoslistalaput
Kynät

Rooliasut
Ohjelmanumerot
Tsaarin salissa on mahdollista pitää erilaisia esityksiä esimerkiksi
käsinukeilla, tai itse lavalla näytellen, lasten oman kiinnostuksen mukaisesti.
Nyt on tilaisuus esiintyä!
Laatikosta löytyy myös leikkipussi, jonka sisältä löytyy erilaisia leikkejä, joita
voitte leikkiä.
Tarvikkeet laatikosta:
Leikkipussi

Rooliasut
Lopetus
Lopuksi luetaan kiitoskirje tsaarilta ja jaetaan osallistujille
kunniakirjat

Kirje Tsaarilta
Suurkiitos teille avusta ja osallistumisesta minun ikimuistoisiin juhliini!
Ilman teitä ei olisi Mukulakadulle saatu järjestettyä näin mukavia
kekkereitä. Kiitoksena hyvästä työstä myönnän teille kunniakirjat!
Toivottavasti tapaamme jälleen!

Tarvikkeet laatikosta:
Kunniakirjat
Kerätkää kaikki käytössä olleet tavarat takaisin paikoilleen ja
seikkailulaatikkoon. Muistathan kerätä myös kutsukuoret postilaatikoista!
Laatikko palautetaan infopisteeseen museosta poistuessa. Kiitos!

