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PEATUS „SIDE“
Vahel võib juhtuda nii, et reisil poeb
hinge koduigatsus.

HEA

Kuidas sai Vilde kodustega sidet
hoida? Kuidas saad sina reisil oma
pere ja sõpradega suhelda?

Reisida on küll väga tore,
aga sageli on veel parem tagasi
koju jõuda. Kuigi Ameerikat
kutsutakse kõikide võimaluste ja
unistuste täitumise maaks, leidsin
endale kodu siiski Eestis,
siinsamas Kadriorus.

Selle toa nurgas seisavad minu
uhked reisikohvrid. Sa ilmselt
mõistatad juba, miks on need nii
suured – peamiselt ikka seepärast, et
sõit kestis palju kauem ja kaasa pidi
võtma ka oma voodipesu ja
tekid-padjad.

Mida sina tavaliselt esimesena
igatsema hakkad?

Toetajad

PEATUS „KODU“

PEATUS „HIIGELKOHVRID“

Sinu või su vanemate
töölaud näeb välja kindlasti
hoopis teistsugune kui minul.
Aita mul muuta laud
moodsamaks ja joonista siia
tänapäevaseid esemeid.

Missugusesse Vilde kohvritest sa ise
ära mahuksid?

Mul oli sinuga väga tore
koos New Yorki seilata. Sa olid
nutikas ja vahva reisikaaslane.
Soovin sulle põnevaid reise ja
seiklusi teistelgi mänguväljadel!

Pakkimisel on suureks abiks nimekiri. Vilde kohver sai meil pakitud,
nüüd märgi nimekirja need asjad,
mida sa ise New Yorki kaasa pakiksid.

Toetajad

Mida sina tavaliselt kõige esimesena
teed, kui reisilt tagasi koju jõuad?
Missuguses välisriigis sina elada
tahaksid?

��

�����

��

����

������
��

� � ���

Joonista kasti selle riigi lipp ning uuri
kodus, mis on selle riigi rahvustoit ja
kuulsamad vaatamisväärsused.

Partnerid

Paksus Margareetas saad näha,
missuguseid kirju kirjutasid pikkadel
merereisidel kodustele laevakaptenid.

Uuri kodus välja, kui suur on sinu
kohver ja millest see tehtud on.

Liigu viimasesse peatusesse, nagu
kannaksid käes rasket kohvrit.

Teised mänguvälja muuseumid:
Eesti Meremuuseum
Eesti Põllumajandusmuuseum
Haapsalu

7—10aastastele

Mänguväli
„Hingesugulane“
Eduard Vilde
Muuseum
2016

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Lisanna Kurg (tekst 2016)
© Kaili-Lotta Juhkam (Vilde portree)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)

Teised
Eduard Vilde Muuseumi
programmid
www.linnamuuseum.ee/vilde

avatudfestival.ee

PEATUS „REISIKAART“
Tere, armsad sõbrad!
Mina olen Eduard Vilde ja mulle
meeldib kangesti reisida nii mööda
maad kui merd. Kuna ma otsin
parasjagu ka uut elukohta, mõtlen,
kas see linn võiks minu uueks
koduks saada. Täna aga kutsun
sind endaga reisile kaasa.

Vaata korteriplaani ning tutvu
tingmärkidega.

Seejärel liigu peatusesse „Reisikaart“.

Vaata seinakaarti, missugused linnad
on merelinnad. Kas sina oled mõnes
nendest käinud?
Jaga kaaslasega oma reisimuljeid.

Otsi sellest toast üles tempel ning siis
saad teada, kuhu sa reisile sõidad. Löö
tempel meeldetuletuseks sellesse
kasti.

PEATUS „PAKKIMINE“
Reisile minekuks on alati tarvis
pakkida kohver ja sageli tehakse seda
magamistoas.

PEATUS „TOIT“

Tallinn on ka merelinn. Proovi leida vähemalt viis pakendit, kuhu on peale
kirjutatud „Tallinn“. Kirjuta siluetile selle toote nimi.

Anna nõu, mida ma
peaksin Eestist New
Yorki kaasa võtma.

Aita Vildel pakkida kohver merereisiks New Yorki. Selleks juhata
sobivad asjad noole abil kohvrisse.
Joonista tühjadesse ringidesse veel
lisaks kaks asja, mida sa näed Vilde
kohvris

Märgi joonele üles kolm
toiduainet.

PEATUS „KAUBAD“

TINGMÄRGID

REISIKAART

KAUBAD

MÕTLE

JUTUSTA

PAKKIMINE

SIDE

KIRJUTA

JOONISTA

TOIT

KODU

OTSI/UURI

TEE ISE

HIIGELKOHVRID

Uuri seinakaardi tingmärkidest välja,
kuidas ja millal Vilde sinna läks.

Välismaalt tuuakse kaasa ka erinevaid kaupu ja kingitusi, mida enda
kodumaal saada pole.

Vaata pilti ja tõmba kärus
ring ümber nendele asjadele,
mida Vilde võis kaasa tuua
välismaalt.

OLED SIIN

PEATUSTE TINGMÄRGID

Selles toas näed sa palju
minule armsaid inimesi.
Mõnega olen isegi koos
reisil käinud.

Kas leiad mõned neist üles ka
sellest toast?
Liigu järgmisesse peatusesse, nagu
oleksid ka ise õõtsuva laeva peal.

Mis sa arvad, miks on sinna meie
pealinna nimi peale kirjutatud?
Kas sa tead, kust on sinu igapäevane
toit pärit?

Kelle võtaksid sina oma perest ja
sõpradest reisile kaasa?

Mida sina reisilt tavaliselt kaasa
tood?

