Lieldienu fotospēle
Spēles uzdevums ir atrisināt krustvārdu mīklu. Pēc kartes un fotoattēliem, meklē
konkrētajā objektā jautājumu. Atbildi ieraksti krustvārdu mīklā. Nofotografē mīklu
un sūti to uz whatsapp telefona nr. 22002268.

1) Savu ceļojumu sāc pašā
pilsētas centrā! Šeit atradīsi
paslēptu jautājumu, kura
atbildi ieraksti krustvārdu
mīklā! Apej trīs reizes apkārt
skaitot Lieldienu tautas
dziesmu:
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

2) Dodies meklēt nākamo
jautājumu. To atradīsi pie
tēlnieka Kārļa Zemdegas
Somijas granītā veidotā
pieminekļa. Autora dotais
nosaukums - “Rūjienas
atbrīvošanas un kritušo
karavīru piemineklis.”
3) Šogad mūsu pilsētas centrā
ir zaķu un olu salidojums! Pie
raibā olu pulciņa tu atradīsi
latviešu tautas mīklu!
4) Turpini ceļu! Vai pēc foto
detaļas spēsi atrast šo ēku?
Ja atradīsi ēku, atradīsi arī
jautājumu.

5) Atrodi Lieldienu zaķus pie
Rūjienas kultūras nama! Pie
viena no tiem būs paslēpies
jautājums. Atbildi ieraksti
krustvārdu mīklā!
Nofotogrāfējies kopā ar
Lieldienu zaķiem un aizsūti
šo foto kā apsveikumu
saviem draugiem!
6) Tagad apgriezies apkārt, un
paskaties- vai pēc foto
detaļas spēsi atrast? Tur arī
meklē jautājumu!

7) Nu sagatavojies nedaudz
vairāk izkustināt kājas.
Skaties foto un mēģini
izdibināt, uz kuru pusi tev
jādodas .

8) Tālak tavs ceļš vedīs uz šo
vietu. Atrodi jautājumu!

9) Vai zini, ar kādu aukstu našķi
Rūjienu pazīst visā Latvijā?
Dodies tur un atrodi
jautājumu!

10) Varam doties tālāk. Vai
atpazīsti šo vietu? Atbildi uz
atrasto jautājumu un ieraksti
krustvārdu mīklā.

11) Lai atminētu mīklu,
jautājumu meklē logos
istabai, kurā jūtams Japānas
gars.

12) Laiks doties tālāk- atrodi
attēlā redzamo vietu! Tur arī
būs paslēpies jautājumsatbildi uz to! Varbūt arī tu
vari šajā apkārtnē iemūžināt
kādu pirmo pavasara
vēstnesi! Dalies ar citiem
savos sociālajos tīklos!

13) Vai paguvi piekust, meklējot
pirmos pavasara vēstnešus?
Laiks atpūtai! Dodies uz
soliņa atvilkt elpu, tur arī
nākamais jautājums.
14) Iespējams, tev radušās kādas
neskaidrības par veicamo
maršrutu? Atrodi attēlā
redzamo vietu, tur varēsi
atrast atbildes gan par
maršrutu, gan atradīsi
jautājumu.

15) Ja vēlies uzzināt rūveniešu
gaidāmos pasākumus un, ko
pērk, pārdod, maina- dodies
uz norādīto vietu. Jautājumu
krustvārdu mīklai atradīsi
tur!

16) Vai zini, kas ir sakura? Tad
dodies to atrast, tur arī
atradīsi jautājumu!
Jautrākam prātam- varbūt
padungo kādu Lieldienu
dziesmiņu?

17) Laiks atkal nelielai atpūtai.
Dodies apsēsties uz soliņa
(tur arī varēsi atrast
jautājumu).

18) Dodies tālāk, ir laiks apēst
savu līdzpaņemto Lieldienu
olu. Bet vai zināji- kas olas
bez sāls ēd, tas visu vasaru
daudz melos?

19) Šeit tavs ceļojums noslēdzas.
Atrodi jautājumu, atbildi
ieraksti krustvārdu mīklā, un
tavs darbiņš ir padarīts!
Nofotografē mīklu un sūti to
uz whatsapp telefona nr.
22002268
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