1. Mäng „Puzzle“
Sissejuhatus: Pane korralikult kõik mosaiikpildi tükkid, et nägeda Okupatsioonide muuseum.

Palju õnne! Nüüd sa näed Okupatsioonide muuseum.
Muuseumi püsinäitus ja filmid annavad ülevaate okupatsiooniajast, repressioonidest, rahvuslikust
vastupanuvõitlusest ja laulvast revolutsioonist Eestis aastatel 1940–1991, mil Eesti oli vaheldumisi okupeeritud
Nõukogude Liidu, Saksamaa ja veelkord Nõukogude Liidu poolt.

2. Mäng „Küsimused ja vastused“
Sissejuhatus: Põhinedes erinevate küsimuste tüüpides vali vastust, mida kõige paremini küsimustele
vastab.

1. Millal oli esimene Nõukogude okupatsioon?
 1939-1944
 1940-1941
 1941-1944
 1940-1945
2. Mis oli esimene Nõukogude peaministre nimi Eestis?
 Andrei Ždanov
 Karl Vaino
 Johannes Vares-Barbarus

 Jüri Uluots
3. Millal oli esimene massküüditamine Siberisse?
 1939
 1941
 1944
 1950
4. Millal võeti Tallinnas maha Lenini kuju?
 2.septembril 1990
 13.juunil 1991
 23. augustil 1991
 27.novembril 1992
5. Määrake Nõukogude auto nimi:
 Volga
 Ferrari
 Cadillac
 Audi
6. Anda Eesti filmistuudio nimi:
 „Eesti Film“
 „Tallinnfilm"
 „Filmi Stuudio“
 „Kinokroonika“
Suurepärane! Nüüd olete õppinud rohkem fakte ajaloost kommunismi ajast.
3. Mäng „Sarnane“
Sissejuhatus: Kõik, mida pead tegema, on leida sarnsed objektid vöimalikult vähe klikkiga. Kasuta hiirt,
et mängida seda mängu

Palju õnne !

4. Mäng „Paarid“
Sissejuhatus: Kliki kaardile, jaa seda meelde ja leia sama kaart, mis teeb paar.
Kasuta hiirt, et avada kaart ja leia mida on selle taga.

Suurepärane! Sa said rohkem teada ajaloost ja ürituste ajal kommunistliku režiimist.

5. Mäng „Ühita esemed“
Sissejuhatus: Et võita mängu pead võrda objektid nende peegli sarnastega. See võib kõlada väga lihtne,
aga tegelikult see on raskem, kui sa arvad!

Mood nõukogude ajal

Nõukogude raha

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi vapp

Viru väljak nõukogude ajal

Nõud toidu säilitamiseks

Palju õnne! Nüüd sa tead rohkem fakte ajaloost.

6.

Mäng „Leia erinevused“
Sissejuhatus: Kas sa saad leida erinevusi kahe objektide vahel. Peaasi selles mängus on olla kiire ja
leidlik.

Kommunismi tõeline nägu. Karl Capek.
Palju õnne!
7. Mäng „Kunst“
Sissejuhatus: Saa rohkem teada kunsist kommunismi ajal. Ühita kunstitöö teda päritolumaaga ja autoriga.
Mäng: 2 lugu alates kommunismi ajast.
Hümn: https://www.youtube.com/watch?v=tm-6I-EtrOE
https://www.youtube.com/watch?v=ZQcoGYFd7us
3 pilti ühendatud kommunismiga:

2 plakatid / jutumärgid:

Kokkuvõte: Palju õnne! Nüüd saatsite rohkem teada kunstist kommunismi ajal. Enamasti oli see kasutatud
propagandiks ja agitatsiooniks. Seda ülesanne oli teenida parteide huvid ja eesmärgid.

8. Mäng „Sümbolid“

Sissejuhatus: Millist sõnumit sümbolid kannavad ja millist ühendust nad toovad? Peamised sümbolid
kommunistliku diktatuuri läbi oma varjatud tähendust. Mis see on saate teada järgmisel mängil.
Mäng: 2 loosungid, sümbol, monument ja 1 lause emakeeles ja inglise keeles.

Eestimaa Kommunistliku Partei sümbol ja pentagramm - punane täht - kommunistliku liikumine sümbolid, mis
sümboliseerivad viie kontinendid. Lisaks punane viie haruga täht on Punaarmee embleem (1920).
Kokkuvõte: Palju õnne! Nüüd sa tead, mida tähendab peamisi sümboleid kommunismi ajal, siis kuidas nad
ilmuvad ja milline on nende sümboolika,

9. Mäng „Kronoloogia- Must kalender“
Sissejuhatus: Kontrollige konkreetse sündmuse varasematest (kõige vanim) viimasele(kõige uuem).
Mäng: 4 sündmuste panna kronoloogilises järjekorras - sündmus ja aasta:

* Esimene Nõukogude okupatsioon.
* Teine Nõukogude okupatsioon.
* Esimene massküüditamine Siberisse.
* Teine massküüditamine Siberisse.
Kokkuvõte: Palju õnne! Nüüd olete õppinud rohkem etappe ja põhisündmuste kommunistliku ajas.
Kommunismi kuulutati riigi ideoloogia, mis on kehtestatud massilise vägivallaga ja purustamisega opositsiooni.
10. Mäng „Objekt-isik-üritus“
Sissejuhatus: Vajuta isikut / sündmust, mis on paremini seotud antud kirjeldusega.
Mäng: 4 küsimust ja 4 fotod.

Kes on Karl Vaino?
Endine Eesti NSV poliitik ja parteitegelane, Eestimaa Kommunistliku Partei eelviimane esimene sekretär
(26.07.1978—16.06.1988).

Kes on VainoVäljas?
Endine Eesti NSV ja Eesti Vabariigi poliitik ning Nõukogude Liidu diplomaat. 10. juunil 1988. aastal kutsuti Väljas
välktelegrammiga Ladina-Ameerikast Moskvasse, kus NLKP Keskkomitee peasekretär Mihhail Gorbatšov teatas
talle, et tal tuleb asuda EKP Keskkomitee I sekretäri ametikohale, Karl Vaino aga kutsutakse Moskvasse NLKP
Keskkomitee käsutusse[2]. Pärast Karl Vaino tagandamist 16. juunil 1988 asuski V.Väljas EKP Keskkomitee X
pleenumi otsusel tema asemele. Väljas juhtis aastatel 1988–1990 EKP reformimist ja osales oskuslikult ja
aktiivselt Eesti iseseisvusliikumises.

Kus on see mälestusmärk?
Okupatsiooni muuseum Tallinnas. Massküüditamine Siberisse.

Kus on see ruum?
KGB muuseum Tallinnas.Hotel „Viru“.
Kokkuvõte: Palju õnne! Nüüd olete õppinud rohkem üritustest ja isiksustest kommunismi ajal. Kommunismi
isiksusi süüdistatakse repressioonide vägivalla vastu oma ja välisriikides. Mõnede allikate ligikaudne hinnang
ohvrid on 85 kuni 100 miljonit inimest.

