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Hülgepoiss Vigril tuli uni
peale ja aeg on teha üks väike
lõunauinak. Unes näeb Vigri
dinosauruseid.
Otsi üles pildil olev meres
elanud roomaja ja mõõda ära,
mitu sammu pikk ta on.

HEA

Mis sa arvad, kas tema pea asub
vasakul või paremal?

Vigri ärkab ja ujub randa.
Ta näeb seal sellist pilti.

Mis siia pildile ei kuulu? Tõmba
nendele asjadele kriips peale.

Kas teadsid, et suurem osa dinosaurustest olid kõigest tänapäevaste
viigerhüljeste suurused?

Oled jõudnud suure Eesti
mageveeakvaariumi juurde.
Loe üle, mitu erinevat liiki kala
sa akvaariumis näed, ja värvi
nii mitu kala seest ära.

Kätte on jõudnud õhtusöögiaeg.
Vigri sööb täna õhtusöögiks
muidugi kala.

Mida sina täna õhtusöögiks
süüa tahaksid?
Küsi oma perelt, mida nemad
täna õhtusöögiks süüa tahaksid!
Võta postkaart ja joonista sinna
pilt sellest, mis sulle Vigri
päevast meelde jäi!
Kui soovid, osta piletiletist
postmark ning saada kaart oma
sõbrale ja kutsu ka tema
muuseumisse Vigriga mängima!

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:
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Kadrioru lastemuuseum Miiamilla
Eesti Loodusmuuseum

Ühenda punktid ja mõtle, kes
see loom võiks olla?

4–6aastastele

Mänguväli
„Kodumeri“
Tartu Ülikooli
loodusmuuseum
2016
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Joonista, kus võiksid
asuda kääbusvaala
silmad.

Kas teadsid, et vaalad on suurimad
loomad maailmas? Sinivaala keel
on sama suur kui sõiduauto.

Mõtle, mis nendest võiks
olla ohtlik loodusele ja
inimestele? Miks?

Kas teadsid, et kilekott laguneb
looduses kauem kui 1000 aastat?

Kas teadsid, et kalad hingavad
lõpustega, neil ei ole kopse.

Teised Tartu Ülikooli
loodusmuuseumi programmid
www.natmuseum.ut.ee

avatudfestival.ee

TERE TULEMAST TARTU
ÜLIKOOLI
LOODUSMUUSEUMISSE!
Muuseumisse jõudmiseks sõida
liftiga 3. korrusele!
Mängujuhisel liigu numbrite
järgi!
Otsi selliseid märke!

Ühel päeval saabub hülgepoiss
Vigrile kiri tema kirjasõbralt
Adeelelt. Adeele tahab teada,
mida põnevat Vigri iga päev
teeb, kes on tema sõbrad ja mis
on tema lemmiksöök.

Katsu

Mõtle

Kodune
ülesanne

Kuula

Fakt

Täna on Vigril lõunaooteks
rannakarbid.
On aga üks karp, kuhu mahub
sisse lausa väike hülgepoeg.

Uuri ja avasta koos Vigriga tema
kodu – Läänemerd!

See loom elab Eestis

Vaata

Hülgepoiss Vigri lemmiktoit on
kala. Ammu aega tagasi elasid
siin Eestis hoopis huvitavad
kalad, aga see oli siis, kui Eesti
maismaa kohal laius meri.

Joonista

See loom on Eestis
looduskaitse all

Otsi üles
koobas. Oota,
kuni koobas
läheb pimedaks,
ja vaata, kas
leiad üles ujuva
kala.

Kas ta liigub

Läänemeres elab mitut liiki
hülgeid. Vigri on viigerhüljes,
aga Läänemeres elavad ka tema
sugulased hallhülged.

Kätte on jõudnud lõunasöögiaeg. Vigri sööb lõunaks oma
lemmiktoitu – räime. Aita tal
üles leida kalaparv.

Otsi kuju järgi üles Vigri
kirjasõber.

Kuula lindude hääli linnulaulu
vitriinis!

Värvi hüljestele õige muster!
Joonista hülge kehale
samasugused rõngad nagu ette
on näidatud!

Katsu, kas see suur karp on
seest sile või kare? Aga
väljastpoolt?

Joonista nii mitu südakarpi, kui
vana sa oled.

Mine seikle koos Adeelega Eesti
Loodusmuuseumis Tallinnas!

sirgelt
lainetades
ringitades

Proovi liikuda koos sõbraga
valge-toonekureni nagu pingviin.

Tõmba ring ümber!
Proovi käega liikuda selle kala
moodi!
Mis sa arvad, kas hüljes saaks
sellist kala hommikusöögiks
süüa?
Kas teadsid, et rüükalad võisid
kasvada lausa reisibussi
pikkuseks?

Joonista viigerhülgele suhu
kala!

Kas teadsid, et rõõneskarp on
praegusel ajal maailma suurim
karp?

Kas teadsid, et hüljes on karvane?

Järgmine kord õues vaata taevas
pilvi. Mis loomi sa seal näed?
Kas teadsid, et räim on
Eesti rahvuskala?

Kas teadsid, et lindudel ei ole
hambaid?

Tõmba joon alla nendele
lindudele, kelle häält sa kuuled
või keda sa näed!
Kas teadsid, et merelinnud
suudavad juua soolast vett?

