Tere tulemast Maarjamäe lossi! Umbes 150 aastat tagasi elasid
siin uhked lossiprouad ja -härrad. Loss kuulus vene aadlikule
Orlov-Davõdovile. Tänapäeval on siin ajaloomuuseum ja Eesti
riigi 100 aasta pikkusest ajaloost kõnelev suurnäitus MINU
VABA RIIK. Lastele on päris oma koht LASTE VABARIIK.
Nüüd saad läbi käia kõik lossi salajased sopid ja otsida üles
sada Eesti riigile ja inimestele tähtsat asja. Mine trepist üles ja
otsi üles pisikesed nukumajad.

Eesti riik sai iseseisvaks 100 aastat tagasi ja umbes samast
ajast pärinevad ka klaasi taga olevad mitmed esemed.
Leiad need nurga taha liikudes.
Joonista kõik esemed tervikuks. Kirjuta juurde, milliseid
asju Eesti inimesed umbes 100 aastat tagasi kasutasid.
Need asjad olid sel ajal uued ja ägedad.

Iga koha juures, mis on sulle
oluline, on ka Avatud
mänguväljade märk!

Mine vaata veel vanu argipäevaseid asju
Tallinna Linnamuuseumis Vene tänaval!

Need nukumajad on Eesti inimeste kodud läbi 100 aasta. Kui
sa aga hoolikalt majadesse sisse piilud, siis igas kodus on
midagi sellist, mis sellesse koju ei kuulu.
Leia need asjad üles ja kirjuta või joonista, mis esemed need
on!

Paneelmaja korter

Maarjamäe lossi suvesaal

Sinu ees on nüüd suur tuba, kuhu on peidetud SINISED
LÕVID ja kõikidel lõvidel on käes Eesti lipp. Otsi lõvid üles
ja pane iga lõvi juurde number.

#minuvabariik
#avatud_mänguväljad

Liigu edasi ja näed ühte laste jaoks väga tähtsat asja –
munamängu!

Eesti riik on 100 aastat
vana, aga Eesti lipp on
natukene vanem. Algul,
juba 1884. aastal oli see
hoopis üliõpilaste lipp.

Lenderi maja

Moodne elumaja

Aastal 1918 said eestlased lõpuks oma riigi, aga enne
oma riigi ülesehitamist pidi Eesti veel oma vabaduse
eest võitlema Vabadussõjas. Kui sa liigud edasi, leiad
Vabadussõja aumärkide seina. Uuri aumärke ja kujunda
oma aumärk.

Eesti riigi üks kõige
tähtsamaid dokumente
on iseseisvusmanifest,
mis loeti esimest korda
ette 23. veebruaril 1918
Pärnus Endla teatri
rõdul.

Proovi sõbra, ema või isaga munatorni laduda.
Kes munatorni valmis saab, on võitnud! Sellist mängu
mängisid lapsed umbes 70 aastat tagasi.
Oma Kolle

Mulgi häärber

Kui liigud ruumis ja ajas edasi, siis proovi jalgrattasõitu.
Järgmisest ruumist aga leiad arvuti, kus sa saad endale
uue perenime panna!
Umbes 80 aastat tagasi võtsid paljud eestlased endale
uue perekonnanime, kuna suur osa nimedest oli saksavõi venepärased.

Mine edasi nõukogude aja punasesse ruumi ja otsi üles
sahver. Nõukogude aeg oli see aeg, kui Eesti ei olnud vaba
riik.
Selline sahver oli paljudel inimestel, kuna tol ajal polnud
väga palju asju poest saada ja varuti kõike. Riiuli peal on
numbritega asjad. Arva ära, mis need on, ja pane kirja!
NB! Küsi julgesti abi!

Tase III

100 tähtsat asja
Eesti Ajaloomuuseum
2018
Sisesta arvutisse oma perekonnanimi ja vaata, mis
oleks sinu uus nimi! Kirjuta see raami sisse.

Liigu edasi ja leia koht, kus on Eesti kroonid, mida kasutati
enne euro tulekut. Eestis tuli kroon kasutusele aastal 1992 ja
kroone kasutati 2010. aastani. Raha on riigi jaoks alati väga
tähtis asi!
Vaata ja uuri kroone ja kujunda oma raha!
Mine trepist alla
ja liigu edasi Laste
Vabariiki. Seal saad
teha sinu jaoks
tähtsaid asju!
Mängi, hääleta, vali
presidenti ja tunne
ennast mõnusalt!

Korraldajad

Koostööpartnerid
TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM

HEA

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

Teised Eesti Ajaloomuuseumi programmid
ajaloomuuseum.ee
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Eesti Rahva Muuseum, Eesti Tervishoiu Muuseum,
Eesti Maanteemuuseum, Kondase Keskus jt
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Astu edasi tumedasse ja pimedasse sõjaaja ruumi. Teise
maailmasõja ajal kaotas Eesti Vabariik oma iseseisvuse.
Otsi siit toast üles pisikesed sahtlid.
Vaata sahtlitesse ja kirjuta, mida sõjaajal piltidel olevate
asjade asemel kasutati!

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee
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