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Joonista siia ristsõna vastuseks
olnud kala pilt.

Kuulata hästi!
Kas kuuled
mere kohinat?
Mine hääle
suunas ja
sisene julgelt
merepõhjatunnelisse.

Mängu alguses käisid sa
mere põhjas aaret otsimas.
Nüüd aga tule aardeid
otsima raamatukogu
lasteosakonna riiulitelt.
Iga raamat on aare, kust võib
leida palju huvitavat ja
põnevat.

Vaata ja naudi!
Kas pole võimas
see meri!

Tõuse taas maa peale ja
jäädvusta oma tunded ja muljed
teisel pool seina olevale suurele
ühisele meremaalile.

Toetajad

Olid väga tubli!
Said meie juures tuttavaks
paljude raamatutega ja mere
lastega.

Otsi raamatut pealkirjaga
„500 tarkusetera mudilastele“.

Milline ülesanne meeldis sulle
kõige rohkem?

Ootame sind tagasi
raamatukogu avastama ja
raamatuid lugema.

Maal täieneb iga päev ja saab viimase
lihvi 5. novembril.
Siis saadame ühistööst ka sulle pildi.

Teised mänguvälja muuseumid:
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Alustamiseks otsi üles
OTSINGUARVUTI.
Arvuti abil saad tuttavaks
e-kataloogiga ESTER, see
abistab sind aarete otsimisel.

ESTER sisaldab andmeid raamatukogus
leiduvate raamatute kohta, võimaldades
leida nende täpse asukoha raamatukogus.

Raamatu leiad riiulilt, mille
otsale on kirjutatud
TEADMISKIRJANDUS. Leia see
raamat riiulist, loe leheküljelt
49 esimene tarkusetera.
Järgmise vihje leiad raamatu
vahelt.

Kalamaja lastemuuseum Miiamilla
Kiek in de Kök ja Bastionikäigud,
Neitsitorn, Raidkivimuuseum
Peeter I Majamuuseum
Tartu Mänguasjamuuseum

7–10aastastele

Mänguväli
„Mere lapsed“
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Tere tulemast Kalamaja
raamatukokku!

Kuidas nimetatakse
akvalangiga sukeldujat?
Vastuse leiad raamatust:

Kutsume sind avastama
meres ja mere ääres elavaid
tegelasi. Saad tuttavaks nii
päris mere asukatega kui ka
muinasjutuliste tegelastega.

Mänguvõluruumi on külla
tulnud mere lapsed – NÄKID.

Mine koridori ja leia klaasi taga
olevast ruumist näitus.

Kui läheksid ümbermaailmareisile, kelle sa kaasa
võtaksid?
Milliseid riike tahaksid
külastada?

Leia laual olevate raamatute
hulgast kolm, kus on juttu
näkkidest.
Vaata ka filmi ja kirjuta siia,
kelle seljas näkid sõidavad.

Mida sa reisilt kaasa tooksid?

Mänguasju, mida vanasti
merereisidelt lastele kaasa
toodi, saad vaadata
lastemuuseumis Miiamilla.

Joonista näkile saba ja juuksed.

Mängu alustame
mänguvõluruumist.
Loe kokku, mitu mängu on siin
ruumis.
Kas siin on mõni mäng, mida sul
kodus ei ole?
Tule meie juurde mängima!

Ja nüüd sukeldu mere põhja
uppunud laevale. Sind abistab
raamatukoguhoidja.
Leia aardelaekast Kalamaja
raamatukogu kõige vanem
raamat ja kirjuta selle raamatu
ilmumisaasta siia

1789. aastal sündis Tallinnas
poiss nimega Otto von Kotzebue.
Juba 16aastaselt osales ta
ümbermaailmareisil. Hiljem aga
juhtis ise retke ümber maailma.
Kotzebue järgi on nimetatud
tänav Tallinnas.
Missugused
kultuuriasutused
asuvad sellel tänaval?

Kui oled aarde leidnud, anna
SOS signaal morse abil:

Raamatukogu
Teater

koputa:
3 lühikest,
3 pikka,
3 lühikest.
Siis saad veepinnale tõusta ja
minna tagasi mänguvõluruumi.

Kalamaja lastemuuseum
Miiamilla

Uuri näitust ja joonista
maailmakaardile tema juhitud
reisi teekond.

Nüüd aga otsi üles killuke
merd raamatukogus. Ka seal
elavad mere lapsed. See on
klaasist anum kalade ja
muude vees elavate loomade ja
taimede vaatlemiseks.
Mis see on?

Lahenda ristsõna. Abiks on sulle
laual olevad TEATMETEOSED.
Vastuseks on meie akvaariumis
elava kõige suurema kalaliigi
nimi. Lahenduse saad kokku
nummerdatud ruutudest.
Ülevalt alla
1. Aer teise sõnaga
2. Laevakere tagaosa (vaata
raamatust „LAEVAD“ lk 535
ülevalt viies sõna)
3. Kes on mereelevant
4. Tema ladinakeelne nimi
on BALAENOPTERA
MUSCULUS, kuidas on
tema nimi eesti keeles?

Paremalt vasakule
1. Nii nimetati laeva, mis oli
põhiliseks liikumisvahendiks
hansalinnade sadamate vahel
2. Eesti rahvuskala räim teise
nimega
3. Kala teise sõnaga

