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Siin on mõned toredad
karbid, leia nende seast
merikarp ja joonista selle
ümber merelained.

HEA

Aitäh, kallis sõber, et koos
minuga mängisid! Ära siis
unusta otsida oma
kodulinnast majakat,
maitsta kilusid ja uurida,
kes elavad Läänemeres.
Rõõmsa taaskohtumiseni!

Siin toas on meri, kus
ujub palju vahvaid
Läänemere elanikke.
Leia need tegelased ja
värvi nad ära.

4–6aastastele

Toetajad

Rohkem teadmisi
Läänemere elanike kohta
saad loodusmuuseumist.

Teised mänguvälja muuseumid:

Kadrioru lastemuuseum
Miiamilla
2016

Eesti Loodusmuuseum
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
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Mänguväli
„Kodumeri“
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Otsi ka siit toast üles
merikarp, aseta see
kõrva juurde ja kuula.
Arutle sõbraga, kuidas
kuuldud heli merikarbi
sisse sai.

Oled olnud väga tubli ja nüüd
on aeg mängida toredat
lauamängu. Lõigake koos
sõbra või sõpradega siit
voldikust välja mängunupud
ja uurige välja, kes teist on
parim navigeerija.
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Teised Kadrioru Lastemuuseumi
Miiamilla programmid
www.linnamuuseum.ee/miiamilla

avatudfestival.ee

LÕIKA VÄLJA NUPUD
LAUAMÄNGU JAOKS!
Tere tulemast Kadrioru
lastemuuseumisse Miiamilla!
Mina olen siinne majakavaht
Kajakas Gustav ja kutsun sind
koos endaga erinevates
muuseumitubades ringi
lendama ja põnevaid
ülesandeid lahendama.

KÖÖK
TUULELIPP
LADU

TÕSTUK

Kuna olen majakavaht, siis
minu koduks ongi majakas.
Joonistasin magnettahvlile
oma kodu plaani ja majaka
väikestesse akendesse peitsin
vihjeid. Leia nende abil üles,
mis asub majaka erinevatel
korrustel. Töölehel ühenda
joonega majaka osad
korrustega.

Kuna ma olen väga sõbralik
kajakas, on mul palju sõpru
üle kogu maailma. Siin
postkontoris leidub ka
kirju, mis on tulnud lausa
üle Läänemere. Otsi need
kirjad postkontorist üles
ja uuri välja, missugustest
riikidest need on saadetud.
Kirjuta riikide nimed
ümbrikutele töölehel.

Oi, kuidas mulle maitsevad
kilud. Mõnda minu
lemmikkonservidest on
võimalik osta ka siitsamast
vürtspoest. Leia need
poeriiulitelt ja tõmba töölehel
samasugustele konservidele
ringid ümber.

MAGAMISTUBA
VEEPAAK
LATERN
NEED MÄRGID ÜTLEVAD
SULLE, MIDA ON VAJA
TEHA:

Joonista

Kuula

Mõtle

Kodune
ülesanne

Otsi

Mängi

KEERDTREPP
MASINARUUM

Kajakas Gustavile on saatnud
kirja ka kaks vahvat sõpra
loodusmuuseumist – Adeele ja
Vigri. Otsi postkontorist üles ka
Adeele ja Vigri kirjad ja uuri
kirjadelt, kus asuvad nende
kodud.

Kas sinu kodulinnas
asub ka mõni majakas?
Uuri hiljem internetist,
raamatukogust või mõne
täiskasvanu käest järele.

KIRJUTA SIIA:
Otsi ka oma kodukauplusest, kas
seal müüakse kilusid, võimalusel
proovi kindlasti, mismoodi kilu
maitseb.

ADEELE kodu on
VIGRI kodu on

