Korraldaja
Korraldajad

ELA MUS
LABOR
Õ P P E

Nüüd kutsun sind endaga Niiluse
reisile. Astu minu pilliroost lootsikusse ja mäng võib alata! START!

Koostööpartnerid

Kõrbereisiks vahetame jõelaeva
„kõrbelaeva” vastu.

Nuputa ja märgista, millisel pildil on
KÕRBELAEV.

Nüüd jõudsime “surnute linna”.
Oleme Sahara kõrbes. Ahju ees on
liivakast. Naudi liivaga mängimist!
Kas leidsid kõrbeliiva seest kujusid?
Uuri, mis need on.

HEA

Siia, Giza püramiididesse on maetud
Egiptuse kuningad – vaaraod. Ühe
püramiidi jaoks läks vaja üle kahe
miljoni kiviploki. Kaks sellist kõige
suuremat kivi kaalusid sama palju kui
üks elevant. Võid ronida kivi otsa.

Toetajad

Mängu ajal uuri meie elu kohta. Mida
me jõe kallastel kasvatasime, kuidas
kala püüdsime, kes jões veel elasid.

Toetajad

SET

Minu isa oli vaarao juures kirjutaja.
See oli väga tähtis töö, sest VanaEgiptuses oskasid kirjutada vaid
vähesed. Selleks tuli õppida selgeks
üle 750 märgi.

Egiptuse kanoopi, kassi sarkofaagi ja
palju teisi kaugetelt merereisidelt
toodud põnevaid esemeid võid näha
Eesti Ajaloomuuseumis Tallinnas.

Leia sama pilt seinalt ja tõlgi ovaali
sees olev sõna.

Sina viid tänaselt
reisilt kaasa oma
meisterdatud laeva ja
püramiidi. Aitäh, mul
oli tore sinuga koos
reisida mineviku
Egiptusesse.
KOHTUMISENI!

ANUBIS

FINIŠ! Palju õnne võitjale!

Teised mänguvälja muuseumid:
Partnerid
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Edasi lähme matkale sisemaale, aga
enne peame kinnitama keha. Kõnni
uksest paremale ja vaata seinale.
Uuri, mida Egiptuses söödi.

Anton Hansen Tammsaare Muuseum
Rannarahva Muuseum
Eesti Ajaloomuuseum
BASTET

THOTH

SOBEK

Mängi memori mängu ja õpi
egiptuse kirjamärke – hieroglüüfe!

Mänguväli
„Mere tagant
tulnud“
Tartu Ülikooli
kunstimuuseum
2016

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Külli Valk (tekst 2016)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)
© Anne Arus (illustratsioonid 2016)

ISIS

Meisterda sina ka endale püramiid.
Tööriistad leiad kiviplokilt.
Hauakambri seinad olid kaunistatud
pühade nikerdustega, see tähendab
hieroglüüﬁdega.

7—10aastastele

Nii nimetate teie, eurooplased, minu
kodumaad. Uudista siin ringi. Vaata,
mida tõi Otto oma Egiptuse reisilt veel
kaasa. Uuri nooruki ja krokodilli
muumiat ning muumia kätt vitriinis.
Proovi sinagi muumia mähkimist!

Teised
Tartu Ülikooli kunstimuuseumi
programmid
www.kunstimuuseum.ut.ee

avatudfestival.ee

TERE TULEMAST TARTU ÜLIKOOLI
KUNSTIMUUSEUMISSE!

Oled jõudnud Musta mere äärde Odessa
sadamasse. Siit alustas ka Otto Friedrich
oma merereisi Egiptusesse.

Punases saalis mängi, nagu sõidaksid
laevaga tormisel merel. Tee ulguva
tormituule häält ja kõnni nii, nagu sa
oleksid õõtsuval laeval.
Otsi üles Istanbuli sadam.

Mängi, et astud reisilaeva pardale.
Kõnni saalis ringi rahulikult õõtsudes
nii, nagu lained kiigutaksid laeva.
Eksled Egeuse merel Kreeka saarestikus ja imetled sadamates toredaid
kreeka kunstiteoseid. Jäljenda nende
kujude poose.

Ületad Vahemere ja jõuad Egiptuse
rannikule. Astu sisse Aleksandria
sadama väravast.

Djed – tähendab stabiilsust. Sarkofaagi
panduna kindlustab, et muumia taas
elule ärkaks.

Otsi üles laev, mis viiks sind edasi
Egiptusesse. Selleks mõistata ära
nende laevade nimed ja kirjuta pildi
juurde. Vali endale õige. Märgista see +.
Minu nimi on Tefnut.
Ma elasin Egiptuses 2700 a tagasi.
Minu muumia ostis oma Egiptuse
reisilt Eestis elanud noormees Otto
Friedrich von Richter. Nii sattusin
ma kaugete maade ja merede
tagant siia Tartusse juba 200 aastat
tagasi.

Vali siit amulett ja joonista oma
volditud laevale.

Horose silm – seda kasutati laevadel,
et ees seisev merereis õnnestuks.
Sinu ees laiub iidne Egiptus Niiluse
jõe kallastel. Astu maakaardile ja
otsi üles Aleksandria. Merel näed
seedripuust ehitatud iidset egiptuse
kaubalaeva.

Ehita endale laev.
Skarabeus – sõnnikumardikas,
kes kaitses inimese südant, et ta
jumalatele enda elust ainult head
räägiks.

Täna kutsun ma sind külla
avastama minu kodumaad –
iidset Egiptust.

Uraeus – kobra, kes valvas allmaailma
väravaid ja juhtis surnuid teispoolsusesse.

TINGMÄRGID
TEE ISE

MÄNGI

KIRJUTA

JOONISTA

OTSI

MÕTLE

Kirjuta oma laevale nimi.
Nüüd saad lahkuda sadamast Mustale
merele. Võta kurss punasesse saali.

Selliste purjekatega tegid egiptlased
kaubareise üle 4500 aasta tagasi.
Laeva küljele on maalitud amulett.

Ankh – elu sümbol. Amuletina kanti
seda käes.

Lootos – sümboliseerib igavest elu
ning uuestisündi.

