Küsimused mängu Kohta
Eesti -> Millist looma kasutatakse villase
lõnga valmistamiseks?
: Lambad

Hispaania -> Hispaania

Eesti -> Millised on Eesti traditsioonilised
kudumistooted?
: Kardiganid, villased kampsunid,
labakindad ja sokid

Hispaania -> Millest Hispaanias õli
valmistatakse?
: Oliivid

Eesti -> Millega saab klaasi värvida?
: Metallisoolad

Hispaania -> Kas Malaga piirkond on suvel
tüüpiline külmade või kuumade suppide
jaoks?
: Külm

Eesti -> Millise loodusliku materjaliga on
talvejoped täidetud?
: Hane- või pardisuled

Hispaania -> Mis värvi on Sevilla tüüpilise
prahimaja keraamika?
: Sinine ja valge

Eesti -> Mis on Eesti pealinn?
: Tallinn

Hispaania -> Kuidas kutsutakse härjadega
võitlejat?
: Toreador

Eesti -> Mis sajandist on pärit Eesti vanimad
nõelkootud tekstiilikillud?
: 12-13 sajand

Hispaania -> Milline muusikainstrument
leiutati Hispaanias?
: kitarr

Eesti -> Kas traditsiooniline Eesti leib on
valge või tume?
: Tume

Hispaania -> Miks on paella kollane?
: Safrani pärast

Eesti -> Milliseid koostisosi kasutatakse
leivaküpsetamisel kõige sagedamini?
: Jahu, sool ja pärm

Hispaania -> Kuidas nimetatakse Malaga
rannikul asuvaid käsitöönduslikke
suhkruvabrikuid?
: Suhkruveskid

Eesti -> Mis oli naiste käsitöö?
: Kudumine, õmblemine, heegeldamine ja
tikkimine

Hispaania -> Mis on Hispaania pealinn?
: Madrid

Eesti -> Kuidas nimetatakse auku nõela
ülaosas?
: Silm

Hispaania -> Kuidas nimetatakse
Andaluusia tantsu kitarri saatel?
: Flamenko

Eesti -> Millist traditsioonilist
konserveerimismeetodit kasutatakse kala –
lõhe, heeringa, kilu – säilitamisel?
: Suitsu

Hispaania -> Mitu keelt on hispaania
kitarril?
:6

Eesti -> Mis materjalist rahvarõivad on
valmistatud?
: Linane ja vill

Hispaania -> Milliseid koostisosi
kasutatakse gazpacho valmistamiseks kõige
sagedamini?
: Tomat, pipar, kurk, leib, oliiviõli

Eesti -> Millega lüüakse naelu puitu?
: Haamer

Hispaania -> Kes tutvustas oliivikasvatust
ja oliiviõli tootmist Hispaania
territooriumil?
: Foiniiklased

Hispaania -> Mis materjalist tehakse
käsitöö- ja käekotte?
: Kork või nahk

Hispaania -> Millega sa traditsiooniliselt
churrosid sööd?
: Kuum šokolaad

Hispaania -> Millist instrumenti
flamenkotantsija käes hoiab?
: Kastanjetid

Hispaania -> Millega lüüakse naelu puitu?
: Haamer -

Island -> Island

Tšehhi Vabariik -> Tšehhi Vabariik

Island -> Millisest materjalist tegid naised
asumisajast pärit juukseklambreid?
: Luud

Tšehhi Vabariik -> Mis on Tšehhi Vabariigi
pealinn?
: Praha (Praha)

Island -> Mis on traditsiooniline söök
Hákarl?
: A) kääritatud hai B) kääritatud pitsat C)
kääritatud hobune

Tšehhi Vabariik -> Milliste toodete jaoks
kasutatakse karusnahka ja nahka kõige
sagedamini?
: Käekotid, kingad, mantlid Mis
materjalist on valmistatud ka klaas
(algab tähega s) Liiv

Island -> Mitu lammast kulub ühe kootud
villase kampsuni jaoks?
: Üks

Tšehhi Vabariik -> Mis sajandil hakati
Tšehhis kristallklaasi tootma?
: 18. sajand

Island -> Kuidas on võimalik, et ka talvel
saab õues vannitada?
: Kuumaveeallikate ja geotermilise
aktiivsuse tõttu

Tšehhi Vabariik -> Kuidas tehakse villast
džempreid?
: Kudumise teel

Island -> Mis sajandil hakkasid islandlased
täisterast kampsuneid kuduma?
: 19. sajand

Tšehhi Vabariik -> Millist tekstiilitoodet
seostatakse Nový Jičíni linnaga?
: Müts

Island -> Millist liha on saarel võimalik süüa
ja mis on kogu maailmas, välja arvatud
Jaapan, keelatud?
: Vaala liha

Tšehhi Vabariik -> Kuidas saab klaasi
vormida, vormi anda?
: Autor nt. puhumine, pressimine,
tõmbamine ja valamine

Island -> Mis kujund on enim levinud islandi
rahvariiete ehetel?
: Islandi metslill

Tšehhi Vabariik -> Milline Tšehhi linn on
populaarne portselani ja Boheemlasliku
lõigatud klaasi tõttu?
: Karlovy Vary

Island -> Mis on Islandi pealinn?
: Reykjavík

Tšehhi Vabariik -> Kuidas nimetatakse
Nový Jičíni linnas asuvat mütse valmistavat
tehast?
: Tonak

Island -> Millisest loomast pärit
Saudarkrokur on erilise nahavalmistamise
kodu?
: Kala

Tšehhi Vabariik -> Millise alkohoolsete
jookide tootmise poolest on Tšehhi tuntud?
: Õlu

Island -> Milleks tihendeid kasutati?
: Liha, karusnahk

Tšehhi Vabariik -> Mis värvi on Tšehhi
granaat (vääriskivi)?
: Punane

Island -> Millega saarlased oma kodu
kütavad?
: Geotermiline energia, kuumaveeallikad

Tšehhi Vabariik -> Millist materjali
kasutatakse portselani tootmiseks?
: Kaoliin (kaoliin)

Island -> Mis oli naiste käsitöö?
: Kudumine, õmblemine, heegeldamine ja
tikkimine

Tšehhi Vabariik -> Milline Tšehhi jalatseid
tootev ettevõte on kõige kuulsam?
: Baťa

Island -> Millest on valmistatud
traditsiooniline, osaliselt maa-alune maja?
: Muld, muru

Tšehhi Vabariik -> Millisel pühal koovad
mehed varrastest piitsa ripsmetüdrukutele?
: lihavõtted

Island -> Kas saare metsad on pigem
okas- või lehtpuud?
: Okaspuu

Tšehhi Vabariik -> Kust pärineb Tšehhi
tuntuim õlu Pilsner Urquell?
: Plzeň

Island -> Millist liha süüakse Islandil
traditsiooniliselt enamasti?
: Kala, hobune, lambaliha

Tšehhi Vabariik -> Kas vastab tõele, et
lennuki valmistamisel kasutatakse
keraamikat?
: Jah -

Island -> Millist looma kasvatatakse
laialdaselt nii meelelahutuseks kui ka
äraelamiseks?
: Islandi hobune -

Leedu -> Leedu

Ühendkuningriik -> Ühendkuningriik

Leedu -> Millisest materjalist tehakse
tavaliselt Leedu müütiliste olendite
skulptuure?
:?
: Puit

Ühendkuningriik -> Mille peal
traditsiooniliselt kala ja krõpse
serveeritakse?
: Paber

Leedu -> Millistest leedu traditsioonilistest
iidsetest jalanõudest on saanud suveniir?
: Puukingad – puidust kingad

Ühendkuningriik -> Millist instrumenti
kasutatakse keraamika valmistamiseks,
näiteks potte või kruuse?
: Keerlev ratas

Leedu -> Mis on kõige populaarsem motiiv
Leedu paberilõikamisel?
: Puu

Ühendkuningriik -> Mis on Shakespearesi
teatri nimi?
: Gloobus

Leedu -> Millist teraviljajahu kasutatakse
traditsioonilise Leedu tumeda leiva
küpsetamiseks?
: Rukis

Ühendkuningriik -> Millist piirkonda
kutsutakse selle viljapuuaedade ja
humalakasvatuse tõttu Inglismaa aiaks?
: Kent

Leedu -> Kust olid leedulased merevaiku
otsinud?
: Mere kaldal

Ühendkuningriik -> Millist käsitööd tegi
Shakespeare'i isa?
: Kindasepp

Leedu -> Kus mesilased elavad?
: Mesilas tarus

Ühendkuningriik -> Milliseid materjale
kasutatakse tubaka suitsetamise piipude
valmistamiseks?
: Puit ja savi

Leedu -> Milline vääriskivi oli keskajal
Leedu ehete valmistamisel kõige olulisem?
:

Ühendkuningriik -> Kuidas nimetatakse
laevu ehitavaid tehaseid?
: Dokitehased

Leedu -> Mis on Leedu pealinn?
: Vilnius

Ühendkuningriik -> Mis on
Ühendkuningriigi pealinn?
: London

Leedu -> Mis värvi on merevaik?
: Kollane või oranž

Ühendkuningriik -> Kuidas lord Sandwich
võileivad leiutas?
: Tal polnud aega golfi mängides lõunat
süüa, nii et pange liha saiaviilude vahele.

Leedu -> Vana ratsaäärne risti mälestavad …
surma?
: Jeesus Kristus

Ühendkuningriik -> Millisel
traditsioonilisel spordialal kasutatakse
korgist südamiku ja nahkkattega palli?
: Kriket

Leedu -> Mida toodetakse looduslikust
mesilasvahast?
: Küünlad, kärg

Ühendkuningriik -> Millest köis on
tehtud?
: Looduslikud kiud nagu džuut, puuvill,
kanep, lina, sisal

Leedu -> Millest valmistatakse
traditsioonilisi korve ja mööblit?
: Punutud

Ühendkuningriik -> Miks on torupillis kott
karvane?
: Kuna see on valmistatud loomade,
näiteks kitsede, koerte, lammaste ja
lehmade nahkadest

Leedu -> Millist taime kasutatakse linase
riide valmistamiseks?
: Kiudlina Leedu risttööstus on
kuulutatud UNESCO maailmapärandi
nimistusse – jah/ei. Jah

Ühendkuningriik -> Mida kasutavad sepad
metalli vormimiseks?
: Tuli ja vasar ja alasi

Leedu -> Mis festivalimunade värvimine ja
graveerimine on seotud?
:?
: lihavõtted

Ühendkuningriik -> Millest süsi tehakse?
: Puit

Leedu -> Traditsiooniline puukuju kurva
istumisega Jeesus toetab oma pead …..?
: Tema käsi -

Ühendkuningriik -> Mis on
traditsiooniline materjal seinte
ehitamiseks?
: Kuiv kivi

Ühendkuningriik -> Millisest materjalist,
taimekasvatuse kõrvalproduktist, tehakse
katused või korvid?
: Põhk

