TERE TULEMAST TALLINNA TELETORNI! MINU
NIMI ON ETI. OLEN TELETORNI MASKOTT JA KÕIGE
SÕBRALIKUM TULNUKAS MAAILMAS. MÄNGIME
ÜHESKOOS ÜHT MÄNGU JA SAAME TEADA, MIKS ON
TELETORN TÄHTIS KOHT.

Vaata seinal olevalt
majaplaanilt, kus
asub Teletorni ajaloo
näitus ja mine sinna.

Leia üles kõige esimene
ekraan seina peal. Vajuta
ekraanile. Nüüd ilmub
sulle kõige esimene
telemast Eestis. Mida see
sulle meenutab?

Alustuseks märgi teise korruse
plaanile enda asukoht.

Leia näituselt üles
foto, kus inimesed
kaitsevad Teletorni,
hoides kätest kinni.
Võta oma vanemal
või sõbral samamoodi käevangust
kinni. Mis tunne
sinus tekib?

Siin korrusel näed enda ümber valget
värvi ufosid. Nemad on kõik minu
sõbrad.
Mitu ufot leiad? Arva ära, millena
nad töötavad.

Arutlege koos, miks oli
kätest kinni hoidmine
ja Teletorni kaitsmine
inimeste jaoks väga tähtis.

Tingmärgid

Mõtle Arutle Joonista

Näita

Jälgi ekraanil punast täppi. Kui palju aega kulub, et
jõuda 21. korrusele?

Kas kõrvad lähevad sõidu ajal lukku? Katseta koos
kaaslasega, mis nipp aitab kõrvad avada.

Kas tead, et Teletornis on kokku 917 trepiastet? Trepist
ülesminemiseks kulub sul palju rohkem aega kui
liftisõiduks – lausa 20 minutit.

See on sama pikk aeg, mis sul
kuluks Teletornist Pirita jõeorgu
kõndimiseks.

Kui lift peatub, oled jõudnud taevasse. Tere tulemast!

Otsi

Otsi teisel korrusel seina pealt üles ekraan. Ekraanil
näed maailma kõrgemaid torne. Nüüd vaata
põrandale. Otsi üles ring valgete jalajälgedega.
Astu kahe jalaga ringi sisse, lehvita
mõlema käega. Vaata enda ette seinale,
kus asub suur ekraan. Ekraanil näed
legotorni. Uuri, mitu legoklotsi kulus
torni ehitamiseks.
Joonista Teletorni kõrvale legotorn.

Kui ennast ümber pöörad, näed
mängunurka, kus saad mängida!

21. korrusel asub kuus valget seent, mis on
märgistatud kuusnurgakujulise kleepsuga.

Leia üles mõõdupuu ja mõõda enda pikkus.

Leia kleepsuga märgistatud seened üles. Uuri ekraanilt,
millised on tähtsad kohad torni ümbruses.

Mitu sind on vaja Teletorni ehitamiseks?
Uuri lähemalt tabelit seinal.
Leia üles piilutorn. Sinna sisse vaadates
näed, milline on Teletorn seestpoolt. Mida
sa seal märkad?

Otsi üles lift, et sõita 21. korrusele.
Seni, kuni lifti ootad, leia üles vana
aja telefon. Proovi sellel valida oma
sõbra number.

Kui lift on saabunud, astu lifti.
Näita parema käega, kui kõrge legotorni oled sina teinud.

Leia üles põrandaaken.
Kas julged astuda klaasi
peale? Mida sa enda all
näed?

Kõnni ringi ja leia põrandalt endale tuttavad pealinnad.
Milliseid nendest linnadest oled külastanud?
Mine nüüd trepist üles 22. korrusele. Seal on Põhja-Euroopa
kõrgeim avatud rõdu. Kui soovid, võta pleed peale ja astu
väliterrassile.

Kujutle ja joonista, milline võiks Teletorn välja
näha 100 aasta pärast.

Leia üles Teletuba. Istu laua taha. Sina oled nüüd
telediktor, kes saab sisse lugeda ühe Teletorniteemalise uudise.
Tänu Teletornile levivad üle
Eesti raadio- ja telesignaalid.

Otsi üles tunnel. Liigu
tunnelist 100 sammu
parkla suunas ja leia
üles Teletorni
mälestuskivi.

Tase III

100 tähtsat asja
Tallinna Teletorn
2018

Loe, mis on kivil kirjas.
Meenuta, mida vanem või sõber sulle näitusel Teletorni
kaitsmisest rääkis.

AITÄH, ET MINUGA KOOS TELETORNI TÄHTSAID ASJU
AVASTASID! OLID VÄGA TUBLI! KUI MÄNGURÕÕMU
ÜLE JÄI, KÜLASTA KA TEISI MUUSEUME. MINA
LENDAN TAGASI KOSMOSESSE!

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

Koostööpartnerid

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Anna-Kristina Rätsep (tekst 2018)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2018)

Teised Tallinna Teletorni programmid teletorn.ee
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Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum,
Tartu Ülikooli loodusmuuseum,
Viljandi Linnaraamatukogu jt
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Küsi oma vanemalt, millised riigid selle mere ääres said
1991. aastal koos Eestiga vabaks?

Tagasisõit maale algab nüüd! Astu lifti ja vajuta
nuppu number 1.
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Vaata aknast välja. Mis
on selle mere nimi,
mida sa enda ees näed?
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