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Printige A4 paberile tegelased ja nende tutvustus.
Lugege lastele ette tegelaste kirjeldused ja laske piltide järgi ära arvata, kellega on tegu.
Laske lastel 1 tegelaskuju vabalt ära värvida.
Lõigake tegelased ümbritseva ümara kontuurjoone järgi välja.
Paluge lapsel kirjutada teisele poole oma nimi ning jõulusoov/unistus.
Kiletage tegelased ja lõigake uuesti välja.
Tehke augurauaga auk riputamiseks ning siduge pael või nöör külge.
Tulge kogu rühmaga vanalinna Börsi käiku ja riputage oma rühma ehted kuusele.

Eesti Ajaloomuuseumis elavad Kutsu-Juku, Marakratt, Gildi Gilbert ja Sinine Lõvi.

KAS NAD ON PÄRISELT OLEMAS?
KUTSU-JUKU on Eesti esimene joonisfilmikoer. Tema metsik uudishimu ja

avastamistuhin põhjustab küll üksjagu sekeldusi aga tema lustakad katsetused oma joonisfilmi kehaliste võimetega on leidnud koha paljude filmifännide ja kinosõprade südametes.

MARAKRATT on uudishimulik, aktiivne, sõbralik, mänguhimuline ja loomin-

guline. Ta esitab pidevalt küsimusi, sest talle meeldib uusi asju teada saada.
Marakrati lemmikteemad on muusika ja teater, talle meeldib esineda, laulda
ja pilli mängida. Igal võimalusel laseb ta ennast grimeerida ja kostümeerida,
kehastudes kord tõsiseks Hamletiks, kord nukraks Pierrot’ks, kord tantsijaks
või kunstnikuks. Tema suur unistus on saada kuulsaks.

GILDI GILBERT on 600 aasta vanuse uhke kaupmeestemaja Suurgildi hoidja

ja kaitsja, kelle kiviraidur Hans on legendi järgi kunagi Suurgildi suure saali
sammastele kivisse raiunud. Lohe Gilbert on näinud siin kõiki aegu ja sündmusi – Suurgildi kaupmeeste külluslikke pidusid, koosolekuid ja oksjoneid,
teatrietendusi ja kino, kontserte ja näituseid, aga ka vaeste abistamist ning
veini joomist. Tule otsi Gildi Gilbert Suurgildist üles!

SININE LÕVI elab Laste Vabariigis, aga enamasti on ta linna peal kõndimas
ja vaatamas, mida teised teevad. Tihti rändab ta kaugemalegi. Ta on väga
sõbralik lõvi, kes ei möirga kunagi. Sinise Lõvi puhul on tähele pandud, et ta
teeb oma ilmumisega alati kõigil tuju heaks ja helgeks. Kui ta nähtavale
ilmub, valdab kõiki tunne, et elu on ilus ja muutub ainult ilusamaks. Tule uuri
ja vaata, kas Sinine Lõvi on Maarjamäe lossis alles või on reisimas!

