Korraldaja

ELA MUS
LABOR

Fregati Schlüsselburg mudeli all
on tuulekompassi numbrilaud.
Ühenda punktid joonega ja saad
teada, millises suunas tuul
puhub. Nimeta see ilmakaar!
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Koostööpartnerid

Hiili magamistuppa nii, et
põrandalauad ei kiiksuks.
Voodit näed? Mille poolest see
erineb sinu voodist? Ühenda
joonega sobiv sõna ja detail.
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Toetajad

Kuidas töötab
nüüdisaegne kompass,
saad teada Kalamaja
lastemuuseumis
MiiaMilla.

Tsaar Peetril
oli oma
isiklik kokk.
Kes on sinu
isiklik kokk?

Leia mind üles!
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Galeer on aerude ja purjede abil
liikuv puidust sõjalaev. Peeter
I galeeridel oli 72 aeru. Iga aeru
taga viis meest. Märgi ristiga,
milline oli aeru pikkus?
Vastuse teadasaamiseks
lahenda võrrand: 5 x 2 + 5.

Räägime toidust.
Meritsi toodi Peeter
I-le erinevaid
hõrgutisi. Mine
kööki ja uuri välja,
kuidas seal
valmistati toitu.
Joonista juurde,
kuhu tehti lõke ja
kust väljus suits!
Joonista ka, mis
toiduainetest tehti
Peeter I-le süüa!
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Peeter I laevastikus olid ka
purjelaevad. Ta õppis neid
ehitama Hollandis. Leia
muuseumis Schlüsselburgi
nime kandev laevamudel. Kui
suured laevad merele läksid,
riputati sellised mudelid
kirikusse, et inimesed saaksid
meremeeste eest palvetada.

Tuulekompassi numbrilaual on
kujutatud Läänemerd ja
Läänemere maid. Sinu ees on
linnade tänapäevased nimed.
Kirjuta juurde kaardil olevad
vanad nimed!
Tallinn
Helsingi
Narva
Riia
Pärnu

Baldahhiin –
ehisvari voodi
kohal.

Siin ainult
hoiti
küttepuid.

Kodune ülesanne. Tsaar
Peeter I külastas Tallinna
11 korda. Esimest korda
1711. aasta detsembris, mil
ta peatus Toompeal. Leia
maja, kus peatus Peeter I!
Schlippenbachi maja asub
aadressil Lossi plats 4.

7–10aastastele
Aitäh, et külastasid Peeter I
Majamuuseumi! Nüüd sa võid
jagada oma teadmisi pere ja
sõpradega!

Teised mänguvälja muuseumid:
Kiek in de Kök ja Bastionikäigud,
Neitsitorn, Raidkivimuuseum
Kalamaja raamatukogu
Kalamaja lastemuuseum Miiamilla
Tartu Mänguasjamuuseum

Mänguväli
„Mere lapsed“
Peeter I majamuuseum
2016
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Teised Peeter I
majamuuseumi programmid
www.linnamuuseum.ee/peetrimaja

avatudfestival.ee

Tere tulemast Peeter I
Majamuuseumi! See on
Tallinna vanim muuseum.
Ruumid on kolmel korrusel,
sinu teekonna lihtsustamiseks
on töölehel majaplaan ja
marsruut.

Vaata

Vali

Mõtle

Kodune
ülesanne

Leia

Joonista

Lahenda

Kirjuta

Alusta oma põnevat reisi
tutvumisest tsaar Peeter
Esimesega. Leia vestibüülis
tema portree. Siin on palju
detaile, mis näitavad, et tsaaril
olid merega tugevad sidemed.
Tõmba õigele vastusele ring
ümber.

Mine keldrisse ja vaata filmi
Peeter I maja ajaloost. Kes oli
maja esimene omanik? Jooni
alla õige vastus.
- tsaar Peeter I
- keiser Aleksander I
- kaupmees Herman von Drenteln

Kaupade vedamiseks kasutas
Herman von Drenteln laevu.
Tema vanaisa oli tuntud
kaubafirma Thomas Clayhills &
Son asutaja. Leia üles kaubad
ja tõmba ring ümber nendele
kaupadele, millega see firma
kauples.

Peeter I kolis siia majja 1714.
aastal. Ta lasi hoonele juurde
ehitada veel kaks tuba. Joonista
ka maja teine osa. Vihjeks
kasuta J. Teicherti 1753. aasta
plaani.

*Vihjeks kasuta pilte

*Otsi õiget vastust ka infostendidelt!

Mine uuesti vestibüüli, lugedes
oma samme. Vaata aknast välja!
Kas seal on mägi olemas? See
on Lasnamägi. Siit jälgis tsaar
Peeter oma ja vaenlase laevu.
Tallinnas valmistus Peeter I oma
kõige tähtsamaks merelahinguks.

Laev
Kübar
Kroon

Kahur

Kalmaar
Puri

Kala
Meri
Mast

Lahenda ristsõna ja saad teada,
kuidas nimetati laevatüüpi,
mille abil Peeter I võitis Hanko
merelahingu.

Vuntsid
Ristsõna lahendamisel on toeks
vaadatud film ja näitus!

1) Kuidas nimetati mäge, kust Peeter I jälgis laevu?
2) Kuidas nimetati sõda, mis toimus Vene riigi ja
Rootsi Kuningriigi vahel?
3) Kuidas oli selle Rootsi kuninga nimi, kelle vastu
võitles tsaar Peeter I?
4) Mis nimi oli Tallinnal 300 aastat tagasi?
5) Kuidas kutsuti maja Peeter I ajal?
6) Kuidas nimetati vanasti Kadriorgu?

