Liigu mööda vaiba äärt
tibusammudega valge ahju
poole. Jää vaiba äärel seisma.
Sammu nõnda edasi järgmise
toa ukse suunas. Nüüd liigu
kikivarvul edasi järgmisesse
tuppa.

Korraldajad
Korraldaja
Koostööpartnerid
Toetajad

Siia tuppa peitis Vanapagan
ära oma varanduse. Otsi tema
varandus siit toast üles.
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Kes on pildil?
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Mine edasi roosasse tuppa.
Vanapagan istus siin maha ja
hakkas jutustama üht lugu
tüdrukust ja kolmest karust.
Kas sina tead seda lugu? Räägi
ise või palu oma mängukaaslasel rääkida lugu, kus tüdruk
kolme karu kodus nende kohal
istus, taldrikust sõi ja nende
voodites magas.
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Kui keegi seda lugu jutustada ei
oska, siis suures voodis on raamat, kust võib seda lugu lugeda.

Liigu tagasi suurde tuppa.
Kõnni suure laua juurde nii, et
tõstad põlvi hästi kõrgele.

Jää laua juures seisma ja vaata
aknast välja. Vanapagan nägi
aknast oma kodu.
Siin on tema kodu.

Palju teisi vahvaid muinasjutte saab kuulata Kalamaja Miiamilla muuseumis.

Vanapagan
Jürka pääseb
koju, kui sa ära
minnes lähed ja
koputad kolm
korda tema
kodu uksele.

Tema on Vanapagan
Jürka sõber.

Kes on sinu sõbrad?
Mida te koos teete?

Siin sinu Vanapagana mängud
lõppevad. Võta mask kaasa ja
tee vahvaid Vanapagana tempe
vahel ka kodus. Tule kindlasti
meile jälle külla, sest siin
muuseumis juhtub aeg-ajalt
kummalisi tempe, mille
lahendamisel on vaja just sinu
abi.
Ära unusta lahkudes Vanapagan
Jürkat koju aitamast.
Tase II
Rõõmsat
jällenägemist!

Toetajad
Minnile ja
Jürkale meeldib
koos marke
koguda.

Teised Tallinna mänguvälja
muuseumid:

Koostööpartnerid
Loe kokku, kui palju on punaseid,
siniseid ja rohelisi marke.
Punaseid marke on
Siniseid marke on

Palju uhket varandust viis Vanapagan
ka Pärnu Muuseumisse. Sõida Pärnusse
ja vaata, mida kõike Vanapagan sinna
peitis.

Rohelisi marke on
Pruune marke on
Lillasid marke on

Tallinna Kirjanduskeskus
Tammsaare Muuseum
2017

Adamson-Ericu muuseum,
Kalamaja lastemuuseum Miiamilla,
Eesti Meremuuseum jt.

HEA

Mõtle, mida võiks Vanapagan
selle varandusega teha?

Mängult
või päriselt

Otsi üles lõviga mark.
Mille jaoks marke kasutatakse?

Võid elutoast
edasi liikuda
verandale. Siin võid
mõnusasti istuda ja
nautida muuseumis
olemist.

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud
kontseptsioon 2015)
© Annika Heinsalu (tekst 2017)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid
2017)

Teised Tallinna Kirjanduskeskuse
programmid
www.kirjanduskeskus.ee

avatudfestival.ee

VAHVAID SEIKLUSI
TAMMSAARE JUURES

Sellest uksest
läkski Jürka
sisse. Vanapagan teeb
palju asju
kolm korda.
Lase sinagi
kolm korda
uksekella.

Vanapagan on teinud pisut
pättust. Ta tõmbas kirjaniku
mantlilt nööbid eest. Mitu uut
nööpi vaja läheb? Joonista need
nööbid mantli ette.

Mis värvi kott on? Värvi kott
kodus ära.

Tule tagurpidi kõndides koridori
tagasi. Tee end hästi suureks ja
liigu edasi tuppa, kus on suur
ümmargune laud.

Mida läheb veel vaja, et moosi
keeta?

Vanapagan Jürka on Tammsaare
viimane väljamõeldud tegelane.
Selle tegelase mõtles kirjanik
välja siin korteris, kuhu sa kohe
ka lähed.

Tõmba ring ümber nõudele,
mida läheb moosikeetmisel vaja.

Liigu kükitades edasi kööki –
kollane tuba paremal pool.

Vanapagan seisis laua
ääres iga koha taga. Mida
Vanapagan iga koha taga
seistes nägi?

Liigu kõhu peal trummi lüües
edasi tuppa, kus paistab suur
laud ja raske roheline tool.
Võid ainult sellele rohelisele
toolile istuda.

Vanapagan magas pisut kirjaniku
voodis. Mis hääli võiks Vanapagan magades teha? Tee neid hääli
järele. Jutusta, mida võiks
Vanapagan unes näha. Mida
nägid sina viimati unes?

Taevasse on tekkinud suured
mustad pilved. Lööb välku ja
müristab.
Joonista siia üks hirmus välk.

Millistest Vanapagana toodud
asjadest saab moosi teha?
Ühenda õiged asjad moosipotiga.

Vanapagan palju
lauakombeid ei tea.
Tee järgi, kuidas
võiks Vanapagan
suppi süüa!

Mine verandale laua juurde
ja meisterda üks Vanapagana
mask.

Hakka Vanapaganaks. Võta
Vanapagana mask ja pane see
endale ette.
Mine tagasi koridori, kus said
mängu.

Vanapagan tõi kirjaniku kotiga
moosi jaoks kraami.

Jürka armastab väga kommi süüa.
Ta võttis kirjanikult kotiga komme
kaasa. Värvi ära nii palju komme,
kui vana sina oled.

Vanapagan pani kirjaniku lauale
mõned oma asjad. Vaata pilti ja
leia erinevused. Tee rist asjadele,
mis kirjaniku laual ei ole.

Unenägusid saad
joonistama minna
Adamson-Ericu
muuseumisse.

Vanapagan kardab välku. Jookse
ulgudes söögituppa tagasi.
Söögitoas seinal on üks maal.
Seisa selle ette ja vaata seda.

Kes võiksid niisuguses metsas
elada?
Milline moos sinule maitseb?

Erinevaid metsloomi võid kohata Pärnu
Muuseumis.

