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RELVAKAMBER

MERETAGUSED ASJAD

Otsi üles relvakmaber.
Siit leiad sõduri
värvilise mundrikuue
ja mütsi. Kas sa tead,
mis maa sõduri
kuub see on?

HEA

EKSPERIMENTAARIUM

Oled jõudnud peaaegu mänguvälja
lõppu. Liigu edasi järgmisesse ruumi,
mis on täis kaugete meretaguste
maade salapäraseid asju.

Siinsed põnevad esemed on ajaloomuuseumisse jõudnud kunagi Eestis
elanud rikaste baltisakslaste kaudu, kes
olid kirglikud kaugete maade asjade
kogujad. Uuri esemeid ja ühenda pildid
nende päritoluriigi või -kohaga

Kahe haruldase Egiptuse poisi muumia
Eestisse jõudmise loost saad teada, kui sõidad
Tartusse Tartu Ülikooli kunstimuuseumisse Egiptuse
avastamise näitusele (avatud kuni 03.03.2017).

Uuri esemete ja nende kasutuse kohta
siinsamas arvutitest ise järele. Mõned lood on
päris hirmsad! Esemeid saad arvutis ka
suurendada ja keerata.

Toetajad

Keldris, esimeses saalis leiad sa eest kaks
suurt puust kirstu. Uuri, mis kaupu sa
kirstudest ja tünnist leiad! Kasuta oma
fantaasiat ja paku, mis kaupu seal veel
võiks olla.

Toetajad
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Oled olnud tubli ja terve Suurgildi
hoone läbi käinud! Viimase ülesande
saad lahendada aga alles siis, kui
astud juba majast välja tänavale.

Kõrgel, maja otsaviilul, näed
sa Suurgildi maja ehitamise
aastaarvu ja tuulelipul
ka kaupmeeste vappi.
Värvi kodus vapp ja
kirjuta siia aastaarv.

Kodus võid
sõdurikuue õigetes
riigilipu värvides
ära värvida.

Teised mänguvälja muuseumid:

Kas teadsid et:
Tolle aja sõdur pidi oma värvilise
kuuega paistma kuni kilomeetri
kaugusele, et kahuriväelased ei
laseks omade pihta.

������
����

��

Kas teadsid et:
Vahel öeldakse, et “Tallinn on
ehitatud soola peale“, sest tänu
soolaga kauplemisele said Tallinna
kaupmehed rikkaks ja niiviisi said
nad ehitada palju vastupidavaid
kivimaju. Ka Suurgildi hoone on just
sel ajal ehitatud.

Vaata kella! Arvuta, kui palju kulus sul
aega meretaguste asjade uurimisretkele?

Anton Hansen Tammsaare Muuseum
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Rannarahva Muuseum

Partnerid

7—10aastastele

Mänguväli
„Mere tagant
tulnud“
Eesti Ajaloomuuseum
2016

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Liina Põldla, Anu Kohal, Kristi Paatsi
(tekst 2016)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)

Mida tehti meevahast?

Nüüd mine uuesti ülemisele korrusele
rahakambrisse.

Teised
Eesti Ajaloomuuseumi
programmid
www.ajaloomuuseum.ee

avatudfestival.ee

Meretaguste asjade otsimisretk algab
rahakambrist.

TERE TULEMAST EESTI AJALOOMUUSEUMI SUURGILDI HOONESSE!
Eesti on mereriik - meri
ümbritseb meid nii põhjast
kui läänest. Merest on saanud
inimene toitu, kuid meri on
olnud ühenduslüliks ka maailmaga. See keskaegne Suurrgildi maja, kus sa praegu
viibid, oli kunagi väga rikaste
saksa kaupmeeste maja. Just
tänu merele jõudsid Eestisse
meretagused kaubad ja paljud
esemed, millega saad siin
tutvuda

Sinu teekonda lihtsustab majaplaan,
kuhu on märgitud ülesannete
numbrid.

TINGMÄRGID
VAATA

MÕISTATA

UURI

KUULA/LAULA

TEE KODUS

NUUSUTA

Siinses rahamaailmas saad uurida erinevate aegade rahasid ning esemete
hindasid. Allpool on joonistus viikingist
koos tema asjadega.
Pane need hinna
järgi järjekorda.

Selles kambris hoidsid kaupmehed oma
varandust ja pidasid koosolekuid. Sina
vaata hoopis aknast välja! Püha Vaimu
kiriku seinal on Tallinna kõige vanem
töötav kell. Mis aega kell hetkel näitab?
Joonista kellale seierid.

Kas teadsid et:
Keskajal veeti Läänemerel
kaupasid spetsiaalsete
kaubalaevade ehk
kogedega.
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Kohe ukse kõrval asub väike ruum koos
ﬁlmi ja vitriiniga. Vitriinis on peidus üks
suur hammas. Kellele see hammas võis
kuuluda? Värvi kodus loomad.

Karusnahad olid viikingiajal tähtis kaup.
Ühes sahtlis on loomanahk. Kas tead, mis
loomaga on tegemist? Kui ühendad
numbrid omavahel, saad siia selle looma
kujutise.
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SUUR SAAL

VÄIKE SAAL
NÄITUS “KESKAJA PIDUSTUSED”
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Üks maakera näeb hoopis kummaline
välja - seda kannavad elevandid ja suur
kilpkonn. Uuri, kas sa leiad maakeralt ka
Eesti? Fantaseerimine lubatud.

Liigu edasi Suurgildi kõige suuremasse saali.
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Korvis on riidest kotikesed erinevate
toiduainetega, iga koti küljes on number.
Katsu, mis neis kotikestes võiks olla ja
pane siia kirja.

Vaata ringi! Kes on Põhjakonn ja kus maal
see olend võiks elada?

RAHAKAMBER
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Mis erinevused sulle laua katmises silma
hakkavad? Värvi kodus see ülesanne.

Liigu nüüd edasi ruumi, kus seina
ääres reas on mitu maakera.

JOONISTA/KIRJUTA

1. KORRUS

KASSA

Kaupmeestele meeldis oma pidudel hästi
süüa, ainult laud kaeti teisiti kui
tänapäeval. Kata sööja jaoks laud nii nagu
keskajal. Taldrikule võid joonistada toidu.
Kõrvale kata laud enda jaoks koos oma
lemmiktoiduga.

Kas teadsid et:
Keskajal oli igal sööjal lauas oma isiklik nuga.
Söödi ka puulusikaga, kahvlit söömisel ei
kasutatud. Kaheharuline kahvel võeti
kasutusele alles 16.-17. sajandil.
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Ka kuuled raha kõlinat? Eesti kuulsaim
laul rahast kõlab lasteﬁlmis “Nukitsamees”. Laulge see laul koos ära, kui oskate.
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Viikingite aaretest ja elust
saad rohkem teada näitustel
Paksus Margareetas (näitus
avatud kuni 27.08.2017) ja
Lennusadamas (näitus avatud
kuni 15.01.2017).

Keskajal toodi laevadega Eestisse
kaugetelt maadelt vürtse. Vürtsid olid
väga kallid ja neid said osta vaid rikkad
kaupmehed. Lühemal laual näed
klaaspurke koos vürtsidega. Nuusuta
ja arva, mis vürtsidega on tegemist.
Kirjuta vürtsi nimi
lõhnapilve sisse.

Kas teadsid et:
Suhkur oli keskajal väga kallis
luksuskaup, mille ostmine käis isegi
rikastele üle jõu. Suhkrut asendas
magusainena mesi.
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Uuri, mis värvi on selle looma hambad värvi need õiget värvi!

Enne kui kambrist lahkud,
kontrolli, kas rahavalvur
on seinakapis veel alles?

Kohe riidehoiu kõrval on Suurgildi
kaupmeeste pidusaal koos näitusega
keskaja peolauast.

Miks keskajal küll moosi ei keedetud?
Oskad sa arvata, miks oli sool nii tähtis?

Kas teadsid et:
Nelki kasutati keskajal ka
hambavalu vastu ja
hingeõhu värskendajana.

Mida armastas kirjanik Tammsaare
suvisel ajal keeta? Vastuse leiad A. H.
Tammsaare Muuseumist.

Otsi suure saali põrandalt ning sammastelt veel erinevaid loomi. Milliseid loomi
sa leiad?

Nüüd on aeg alla keldrisse liikuda.

