MESEHŐSÖK HÉTPRÓBÁJA
LÁTOGATÁSUNK A MESEMÚZEUMBAN

Ezen a kapun lépek be a Mesemúzeumba.

A színes fogasokra leteszem a sapkámat,
kabátomat, pulcsimat.

Ha szükséges, elmegyek a mosdóba.

Utána a fogasnál a cipőmből is kibújok.
Kényelmesebb zokniban végigjárni a
Mesemúzeumot.

Keresek egy ilyen formájú színes széket és
ráülök.
Amikor kérdezik a nevemet, megmondom.
Kapok egy matricát a pólómra, amire fel van
írva a nevem.
Ez a velem játszó felnőttnek segítség.

Meghallgatjuk, amit a múzeumpedagógus mond
nekünk.

Kapunk tőle egy térképet a Mesemúzeumról.
Ezen látszik az útvonal, amit közösen be fogunk
járni.
4 terembe fogunk bemenni a játék során:
Műhely, Üveghegy, Erdő, Királyi vár.
Mindegyik teremben feladatot fogunk kapni.
Összesen 7 feladatunk lesz.
A térkép segítségével mindig követhetem, hol
tartunk.

A feladatokat ilyen színes borítékokban találjuk.

Minden borítékban találunk egy koronamatricát
is.
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Amikor végzünk egy feladattal, beragasztjuk a
koronamatricát a térképre.
A múzeumi játéknak akkor lesz vége, amikor
mind a 7 koronamatricát felragasztottuk a
térképre.

A NARANCSSÁRGA teremben 3 feladatunk lesz.
Három koronamatricát gyűjthetünk.

A kék színű terem neve Üveghegy. Itt sötét lesz
és a terem falain meseszereplőkről készült
rajzokat találok.

Ha végeztem a kék teremben, beragaszthatom
az ÜVEGHEGY feliratra a 4. KORONÁT.

A zöld színű terem neve Sűrű, sötét erdő. Itt 2
feladatom lesz.
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Először megkeressük az erdőben rejlő titkokat.
Ha mindegyiket megtaláljuk, felragasztjuk az. 5.
koronát a térképre.

Utána felmászunk a létrán az emeletre és
négykézláb átmászunk a következő terembe.

Ha lemásztunk, beragasztjuk a 6.
koronamatricát a térképre.

A sárga terem úgy néz ki, mint egy vár, ezért ezt
a termet királyi várnak hívjuk.
Ebben a teremben kapjuk meg a 7. feladatot.
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Ha sikeresen megcsináljuk, akkor
beragaszthatjuk a 7. koronát a térképre.

Ha mind a 7 koronát felragasztottuk, ügyesek
vagyunk.
Megcsináltuk a Mesehősök hét próbáját.

Ha szeretném, felvehetek egy jelmezt és
beülhetek a királyi trónba.
Megnézhetem, kényelmes-e.

Ezután elbúcsúzunk a múzeumban minket
kísérő dolgozótól.
Elmondhatjuk, mi tetszett a legjobban és mi
nem tetszett a múzeumban.
A látogatásnak vége.
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