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Väga palju tööd tegi Tammsaare oma
kabinetis. Kuidas nimetatakse aga
kapteni töötuba laevas?

Nüüd mine seisa voodi ja laua vahele.
Pane varbad täpselt vaiba ääre taha.
Hüppa koosjalu nagu väike jänku 12
sammu, lugedes neid valjusti saksa
keeles.

Koostööpartnerid
HEA

Märgi see tuba plaanile.

Toetajad

Istu kirjaniku laua taha rohelisele
toolile (NB! ainult sellele toolile võib
istuda!) ning kujuta ette, et sinu ees
teisel pool lauda istub sulle kaks
olulist isikut. Nüüd ütle neile midagi
võõrkeeles.
Tammsaare oskas väga hästi kuut
võõrkeelt.

Toetajad

Siin on numbrid saksa keeles häälduse
järgi:

Kui riimuvad sõnad on leitud, seisa
mõlemal jalal ning pööra vasakule.
Astu 4 sammu, lugedes numbreid
prantsuse keeles.
Siin on numbrid prantsuse keeles
häälduse järgi::

Nüüd sa seisad ____________ taga.
Siin kirjutas Tammsaare suvel oma
raamatuid.

Sellest toast pääseb kirjaniku naise ja
laste tuppa.

Kuidas nimetatakse magamistuba
laevas?

Millised esemed siia tuppa ei sobi?

Siin sinu mererännak kujuteldavas
laevas lõppeb.

Märgi see tuba plaanile.

Milline võiks olla magamistuba sinu
laevas?

Mis sa arvad, miks just selle laua taga,
mitte oma kabinetis laua taga?

Seejärel keera paremale ja kõnni 7
sammuga otse edasi, lugedes samme
valjusti rootsi keeles.

vastus
seotud akna
ja päikesega
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Kuidas nimetatakse esemeid laual?
Ühenda õige pilt vastusega.

Nüüd seisad keset elutuba.
Madruste ühist eluruumi nimetati
laeval ruhviks.

Seisa selles punktis ühel jalal ning
kirjuta siia vähemalt kolm sõna, mis
riimuvad sõnaga RUHV!

Loodame, et said tunda umbes 100
aasta taguste kodude hõngu ning
näha, kuidas elas Eesti üks
vägevamaid kirjanikke.

Teised mänguvälja muuseumid:

Mitut võõrkeelt oskad sina?
Miks on hea osata võõrkeeli?
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Aga mine uuri Eesti Ajaloomuuseumist, Tartu Ülikooli Kunstimuuseumist ning Rannarahva muuseumist,
mida põnevat mere taga kaugetel
maadel leidus ja mida kõike laevarännakutelt kaasa toodi.

Külasta meid jälle, sest meil on
teisigi vahvaid mänge ja tegevusi.

Siin on numbrid rootsi keeles häälduse
järgi:
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Partnerid

Vaata korra aknast välja. Kas päike
paistab?

Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Rannarahva Muuseum
Eesti Ajaloomuuseum
© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Annika Heinsalu (tekst 2016)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)

Laua peal on kirjaniku kirjutatud
raamatu käsikiri. Selle raamatu nimi
on „____________________“ .

Uuri, milline on kirjaniku käekiri. Kas
sa saad sellest aru? Kirjanik harjutas
sellist väikest kirja. Mis sa arvad,
miks ta tahtis, et tema käekiri nii
väike oleks?

Muuseumis saad veel teha ja mängida
neid mänge, mida mängisid Riita ja
Eerik suvepuhkusel.
Valikus on: noolemäng,
rõngamäng, sulgpall

Küsi vastavaid vahendeid
muuseumitöötaja käest ning
too need pärast mängu
muuseumitöötajale tagasi.

7—10aastastele

Mänguväli
„Mere tagant
tulnud“
Anton Hansen
Tammsaare
Muuseum
2016

Teised
Tammsaare Muuseumi
programmid
www.linnamuuseum.ee/tammsaare

avatudfestival.ee

TERE TULEMAST
ANTON HANSEN TAMMSAARE
MUUSEUMISSE!

Tee üks tiir ümber maja. Vaata,
kas leiad majal need detailid?
Vaata hoovis ringi ning mõtle, kuhu
poole jääb meri.

Võib-olla kuuled ka laevade
signaale.

Nüüd mine Tammsaare perele külla.
Kujuta ette, et Tammsaare korter on
justkui laev.

Uuri korteriplaani ja täida järgnevad
ülesanded. Rõõmsat lusti!

Ühenda pildid tänapäevase
köögitehnika nimetusega.

Tammsaare pojale Eerikule meeldis väga mere ääres käia ning vaadata ja
joonistada mere tagant tulnud laevu.

Eesti üks kuulsamaid ja hinnatumaid
kirjanikke elas aastatel 1932–1940
just selles majas üüritud korteris
number 4.

Lase
uksekella!

Kas maja juures hakkasid silma kohad,
kus oleks hea ilmaga mõnus istuda?
Mis kohad need niisugused olid?
Otsi korterist üles Eeriku joonistatud
laevapilt. Märgi kaardile, mis toas see
pilt on.

See maja oli algselt suvilaks
Peterburist tulnud supelsakstele.

Eerik ja tema vanem õde Riita sõitsid
oma emaga igal suvel laevaga NarvaJõesuusse puhkama. Kirjanikust isa
jäi üksi koju tööd tegema. Väga palju
tööd tuli Tammsaarel teha ka köögis

Otsi korterist üles köök ning märgi
see plaanile! Mis tööd võis kirjanik
köögis teha?
Kuidas nimetatakse laevas kööki?

TINGMÄRGID

KIRJUTA

RÄÄGI

MÄNGI
TEE KODUS

VIHJE

SUPLEMA
+
SAKSAD

Kui sul oleks oma suvila, milline see
oleks ning kus see võiks asuda?
Mida sa seal suvilas teeksid?

Tammsaare tervise tõttu oli väga
tähtis, mida ja millal kirjanik sööb.
Selleks koostati talle päevamenüü.
Koosta sinagi endale oma
tervislik päevamenüü.

Keda nimetatakse supelsaksteks?

MÕTLE

Selles toas aga kirjanik ei söönud.
Millises toas võis ta süüa?
Märgi see tuba plaanile.

Lahenda ristsõna ja saad teada,
kuidas nimetatakse söögituba laevas.

Siin on sulle kodune ülesanne: mine mere äärde ning vaata, mis sa seal
näed. Joonista see endale mälestuseks siia.

Mine esmalt majast välja, sissepääsu
ette. Meie mäng algab õuest!

OTSI/UURI

Umbes niisugused olid köögid
linnakorterites 100 aastat tagasi.
Siin puudub palju köögitehnikat.

Väike soovitus! Mine mere äärde
Viimsisse. Seal on sul võimalik
külastada Rannarahva Muuseumi,
kus on võimalik lisaks näha, millega
kunagi eestlased merel sõitsid ning
mida kõike merelt kaasa toodi.

Mida sina oled mere äärest endaga
kaasa toonud?
Mis sa arvad, mida mere tagant leida
võib?

Kujute ette, et niisuguses laevas
praegu oledki. Kuhu sina tahaksid
sellise laevaga sõita? Räägi sellest!

1. Magustoit, mida kirjanik
köögis keetis.
2. Kirjaniku teenija nimi.
3. Mis oli kirjaniku õige
perekonnanimi?
4. Üks võõrkeel, mida
Tammsaare oskas.

vaata
korteri
uksele

naaberriik
üle mere

Tammsaare oli suur magusasõber,
kuigi ta ei tohtinud maiustusi väga
palju süüa.
Mis maiustus on sinu lemmik?

Uuri internetis, kust on need
maiused pärit?

