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Kohvi tollimaks tõusis ja
kavala kaupmehena asusid sa
seda salaja Soomest Eestisse
tooma. Tee ring ümber
esemetele, kuhu on kohviube
võimalik piirivalvurite eest
peita. Joonista juurde
kohvioad.

Piilu kasti ja
tee kindlaks,
millised neist
esemetest on
salakaubad.

Piilu kasti ja leia kompass
ning järgi juhiseid, kuidas
jõuda laevaga Rammu saarele.

Kuidas sellist sõlme nimetatakse?

Võta istet ning puhu
kõrtsi külalistega
juttu. Millest nad võiksid
omavahel rääkida?
Kirjuta jutumullidesse
oma mõte ja kinnita
figuuridele.

7–10aastastele
Mis sa arvad, kas
tänapäeval ka leiab aset
sõbrakaubandus?
Vihje: Piilu kõrtsi aknast välja.

Teised
Teisedmänguvälja
mänguväljamuuseumid:
muuseumid:
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Oled olnud vapper
meresõitja! Lisaks
uutele teadmistele
oled õppinud ka merel
hakkama saama!
Ahhoii!

Meisterda ka ise üks sõlm. Kui
sa oled esimest korda merel, siis
proovi kaheksat!
Pärast väsitavat
meresõitu puhka jalga
Malusi kõrtsis. Kõrtsi
juhatab sind kajakate
rada.

Toetajad

Maiustamise kõrvale vaata
ka filmi, kuidas vanasti
eestlaste ja soomlaste
vaheline sõbrakaubandus
välja nägi.

Kirjuta siia, milline elukas
eksis Rammu saarele.

Lase Soome randlaste
poolt külakostiks
toodud koorekalal hea
maitsta. Kirjelda,
kuidas maitses.

Kas teadsid, et kompass võeti
esmalt kasutusele Hiinas?

Otsi üles puri, millel on
köis lahti tulnud. Õpi
tegema meremehesõlmi.
Malusi kõrts. Kas teadsid, et kunagi
ammu asus Malusi saarel kõrts, mis
oli peatumispaigaks suurtel
mereteedel seiklejatele. Kõrtsi
sattusid nii kalamehed kui kauplejad
ja salakauplejad.

Tammsaare muuseum
Adamson-Ericu
muuseum
TartuKumu
Ülikooli
kunstimuuseum
kunstimuuseum
Eesti
Ajaloomuuseum
Tallinna
Tehnikaülikooli
Muuseum

Mänguväli
„Mere tagant
tulnud“
Rannarahva Muuseum
2016
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Tere tulemast Rannarahva
Muuseumisse! Rannarahva
Muuseumi juurde kuulub ka
Viimsi vabaõhumuuseum.

Sind ootab ees seiklus
piirideta merel. Olen
sinu tänase seikluse
teejuht ja abiline.
Jälgi minu juhiseid!

Kõigepealt tee oma valik,
kellena sa piirideta merel
seigelda tahaksid. Kui
valik tehtud, uuri, millised
on sinu tegelase ülesanded.

Mina käin merel rändpüügil.
Püüan peamiselt räimi. Mul
on Soomes sõbrad, kellega
pean ka sõbrakaubandust.

Mina seilan viislaiuga mööda
merd ning vean näiteks
kartulit, Soome pussnuge ja
muid tarbeesemeid.
Mina vean
mööda merd
salakaupu,
nagu tuletikud,
kohvioad ja
piiritus.

Tutvu, millega merel
sõideti, millist kaupa
vahetati ja kuidas see
mõjutas randlaste elu.
Avasta väikesaarte
eriskummalisi maailmu
ja astu sisse Malusi saare
kõrtsi ning tutvu nendega,
kes üle mere liikusid.

Järgmisena paki
meresõiduks kohver.
Seejärel joonista siia
ka esemed, mis sa
tänapäeval võtaksid
kindlasti merele kaasa!

Ühenda pildi numbrid
joontega. Uuri, millise
alusega reisile asud!

Seisata nüüd ja kuula,
milliseid sadama helisid sa
kuuled! Kas tunned äkki ka
meretuult oma juustes?

Piilu kastidesse ja
lahenda olukorrad!
Numbrid näitavad
sulle teed.
Jõudsid Haapasaari saarele.
Sul on tarvis teha kohaliku
soomlasega vahetuskaupa.
Pista käsi kasti ja vali kaks
eset, mida mille vastu
vahetada.

Sattusid oma reisil merehätta.
Pista käsi kasti ja uuri morse
koodi. Kirjuta siia morse
tähestikus hädasignaal SOS!
Proovi seda teha ka heli ning
valgusega!

Vali teekond, et saaksid
sõiduga alustada. Selleks
kasuta Soome lahe kaarti.
Vali endale alguspunt
Eestist ja lõpp-punkt Soomest.
Ühenda jooned/punktid!

Kas teadsid, et eestlaste ja
soomlaste vahel on olnud tihedad
sõbrakaubandussuhted.

Arva ära, mida omavahel
kõige sagedamini vahetati.
Lisa puuduvad tähed!
Kas teadsid, et 1. juulil 1908 kinnitati SOS ametlikuks rahvusvaheliseks
hädakutseks.

