TEELISE 100 TÄHTSAT ASJA
Emajõel liiguti eriliste laevade – lotjadega. Mine lodja sisse ja
vaata tünnidel olevatelt ekraanidelt, milliseid kaupu lodjaga
veeti.
Tõmba ring ümber kaupadele, mida veeti lodjaga.
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Alusta talveteemalisest näitusetoast. Talvel liiklemiseks oli hea
kasutada erilisi jalanõusid – räätsasid. Otsi need näituselt üles.
Aita postipoisil läbi teelabürindi räätsadeni jõuda.
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Mine edasi ruumi, kuhu on põrandale joonistatud Eesti kaart.
Uuri kaardilt, kus asusid Eestis postijaamad.
Leia sõnasegadikust kümme postijaama nime ja
tõmba neile ring ümber:
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Päris ehtsa lodja peal saad käia Tartus lodjakojas.

Nuusuta seinariiulil olevaid purgikesi ja mõistata, mis
maitseained on purgis.

Mine näitusetuppa, kus on seinal suur pilt hobuste ja sillaga.
Uuri, kus linnas selline sild asus ja kuidas seda kutsuti. Kui
Emajõel veel sildu polnud, kasutati jõe ületamiseks parve.
Otsi üles parv ja vänta end üle jõe.

Liigu järgmisesse ruumi, kus räägitakse teede tegemisest.
Et paremini teedel liikuda, vajavad teed hooldamist.
Vaata multiﬁlmi tee-ehitusest ja saad teada, kes vanal ajal
teede eest hoolitsesid.
Istu teemeistri kõrvale ja tee temaga koos pilti.

Millises postijaamas asud praegu sina?
Milline postijaam on sinu kodule kõige lähemal?

Kui hakati kasutama autosid ja ronge, siis oli võimalik reisida
kiiremini ja kaugemale. Viimasest näitusetoast leiad seinauste
tagant vanad reisifotod. Milliseid sõiduvahendeid piltidelt
leiad? Lisa sõnadele puuduvad tähed.
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Vastus: auto, buss, tramm, saan, lennuk

Tere tulemast Eesti
Maanteemuuseumisse!
Mina olen Varbuse hobupostijaama
postipoiss Mihkel. Postijaam oli vanal
ajal tähtis koht, kust liikusid edasi kirjad
ja pakid. Jaamas said reisijad puhata ja
süüa. Postipoisi ülesanne oli hoolitseda
selle eest, et postitõld liiguks ja
postipakid kohale jõuaksid.
Millised olid vana aja teed?
Kuidas ja millega vanasti reisiti?
Tule minuga mängima ja saa teada!

Mine trepist üles lastemuuseumisse.
Pargi jalanõud riiulisse ja riputa üleriided nagisse.
Siin elab sinine maskott Ajaloom, kes nagu aegki, on väga
salapärane tegelane. Otsi ta üles ja tee talle pai. Võrdle, mis aega
näitavad Ajalooma kaelakell ja sinu kell. Säti Ajalooma kell õiget
aega näitama.

Mõtle ise välja ja joonista siia reisimiseks vajalik võluese.
Reisil olles on tihti vaja saata kirju või postkaarte.
Otsi üles postijaamaülema kirjutuslaud ja harjuta sule ja tindiga
kirjutamist. Nüüd võid võtta seinakapist kostüüme ja ahju
juurest kohvrist peakatteid ning neid selga ja pähe proovida.
Uuri, milline oli postipoisi vormirõivas. Mida sina reisile
minnes selga paned?
Värvi kohvris esemed, mida reisile kaasa võtaksid.
Pliiatsid leiad raamaturiiuli juurest laualt.
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Jää tasa ja kuula, kas kuskilt kostab kella tiksumist.
Otsi tiksumise järgi üles kellanurk ja uuri kellade
väljapanekut. Kas sinul on kodus mõni selline kell?
Küsi oma vanematelt, mille abil nemad lapsena
koolipäeva hommikul ärkasid.
Loe üle, mitu kella ripub kellanurga seinal.

Olid tubli!
Nüüd tead sa palju rohkem selle kohta,
kuidas vanal ajal reisiti. Õue minnes külasta Varbuse
postijaama hoovi ja vaata üle postijaama hooned. Loe
seinatahvlitelt, mis hooned need on ja kes siin
elasid ja töötasid.
Minul oli väga tore sinuga koos mängida.
Ootan sind jälle külla!
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Uute kohtumisteni Eesti Maanteemuuseumis!

LENDAV VAIP

HIIGLASE SAABAS

Arutle, mille poolest need erilised on. Kas oleks tore reisil olles
võluesemeid päriselt kasutada?
Kas oled neid jutte lugenud? Kui ei ole, siis saad nendega
tutvuda lastemuuseumi lugemisnurgas.
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Loodusmuuseumi programmid
Teised Eesti Maanteemuuseumi
programmid
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SEITSMEPENIKOORMASAABAS

VÄIKESE MUKI TUHVEL

Tartu Ülikooli loodusmuuseum,
Tartu Ülikooli muuseum, Tartu tähetorn ja
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Viljandi Linnaraamatukogu, Tallinna Teletorn jt
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TUHKATRIINU KING

Teised tase III mänguvälja muuseumid:
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Nüüd mine vaata Saladuste kambris muinasjuttudest pärit
esemeid. Otsi üles teel käimiseks ja reisimiseks vajalikud
vahendid:

Toetajad

� � ���

