100 SAMMU KOOS JUHAN LIIVIGA
UUDISTA MUUSEUMI ÕUEALAL.
Siin, Oja talus Rupsi külas elas kuulus kirjanik Juhan Liiv.
Liivide perekonnal oli kombeks lindudele pesakaste
meisterdada. Linnud olid Juhanile ja ta perele kindlasti väga
tänulikud ning rõõmustasid oma heategijaid igal kevadel kauni
lauluga. Juhan pani nad ka luuletusse:

Tihane lendab mu aknale:
kaela alt valge, kõht kollane,
nokib, nokitab, vaatab targasti
sisse — tihase viis on see —
kaela alt valge, kõht kollane!
("Talvine tihane")

PUNANE NÄITUSEMAJA, TEINE KORRUS,
ESIMENE RUUM.
Otsi teiselt korruselt akna juurest kirjutuslaualt üles
ajalehetoimetaja ülesanne!
PUNANE NÄITUSEMAJA, TEINE KORRUS, ESIMENE
RUUM, AKNA JUURES OLEV KIRJUTUSLAUD.

LIIGU PUNASE NÄITUSEMAJA TEISE KORRUSE
TAGUMISSE RUUMI.
Tee seda nagu rong, millega Juhan Liiv üritas Poola sõita:
tsuhh-tsuhh, tuut-tuut! Nimelt arvas Juhan, et on Poola
kuningas. Võta oma kaaslased rongile reisijateks. Tee peatus
klaasvitriinide juures ja uuri meie kuulsa luuletaja käekirja.
Kas sina oskad juba oma nime kirjutada? Kirjuta oma nimi pildil
olevale vagunile.

Siin laual on näha Juhan Liivi kirjutatud raamatud. Kas leiad üles
raamatu pealkirjaga "Ega me ometi sellepärast vihased ole?".
Raamatus on üks samanimeline lugu.
Mis loomad on selle loo peategelased Riksi ja Raksi?
Kas sinul on kodus mõni lemmikloom?
Mis on nende nimed?

Ole tähelepanelik ja vaata Oja talu õuel kõndides hoolega ringi!
Mitut pesakasti sa märkad? Oskad sa mõne linnu häält järgi
teha? Proovi! Siin on palju linde, mõni ehk vastab sulle!
SUUNDU PUNASESSE NÄITUSEMAJJA ESIMESELE
KORRUSELE AKNA JUURDE.
Vanasti, kui Juhan ja tema vennad koolis
käisid, kirjutasid lapsed koolitunnis krihvliga
väikesele tahvlile. Tänapäeval on meil selleks
pastapliiatsid ja vihikud. Proovi rehkendada
ehk arvutada, kui palju on 100+55. Kirjuta
vastus krihvliga tahvlile! Just nii vanaks
saaks Juhan 2019. aasta kevadel.
PUNANE NÄITUSEMAJA, ESIMESE KORRUSE RUUM.
Juhan vahetas oma kallima Liisaga tihti kirju. Kirju vedasid
postihobused ja vahel ka kirjatuvid. Proovi lahendada ülesanne
nii, et Juhani kiri jõuaks kindlasti Liisani! Liisa pildi leiad siit
ruumist.

PUNANE NÄITUSEMAJA, TEINE KORRUS, ESIMENE
RUUM, VANA VOODI VASTASSEINAS OLEV SEINAKELL.

Juhan Liiv arvas vahepeal,
et ta kuuleb kummalisi
hääli. Näiteks kuulis ta kella
tiksumises kellegi sõnu ja
pragamist. Ava seinakell ja
kuula, mida selles olev
hääleke ütleb!
Kes on see lind, kes tegelikult
seinakella seest tunde hüüab?

____
Tema häälitsus kõlab nii:

Kuku-kuku!
Joonista see lind siia lehele
kella sisse hüüdma!

PUNANE NÄITUSEMAJA, TEISE KORRUSE TAGUMINE
RUUM, AKNA JUURES OLEV TÜHI KLAASKAST.

Kas näed siin klaaskastis
Juhan Liivi kuube, mille
ta Estonia teatri ehituse
toetuseks annetas?
Kahjuks pole seda kuube
enam alles. Sina aga
joonista oma lehele
selline kuub nagu Juhanil
oleks võinud olla. Pea
meeles, et tal polnud palju
raha ja tema riided olid
pigem kehvakesed!

LIIGU TAGASI ÕUE. VÄIKESE PUUST LAUAKESE
JUUREST PÖÖRA VASAKULE JA SUUNDU ÜLE
TILLUKESE PURDE:

"Lumehelbeke, tasa, tasa,
liugleb aknale, tasa, tasa..."
Liigu üle purde sama tasakesi nagu
lumehelbeke Juhan Liivi tuntud luuletuses!

KUI JÕUAD MURUPLATSILE, siis aja end kikivarvule. Kas
näed siit Peipsi järve? Juhan Liiv oli pikk mees: peaaegu 1.90 m.
Temagi üritas siit õuelt Peipsi järve näha, kuid kõrge mets jäi
ikka ette. Siit ka tema kuulsad kirjaread "Kui seda metsa ees
ei oleks ...".

MINE ÕUE JA OTSI ÜLES AIT.

Ait oli väga tähtis hoone, sest siin hoiti pererahva toidutagavarasid. Mis sa arvad, kelle jaoks on jäetud see väike auk
aidaukses? Mine aita ja tee kassi häält, siis ehmatad kõik hiired
minema!

AIDA SEINAL NÄED RIPPUMAS KARJASEMÄRSSI. Karjase tööks
oli viia loomad karjamaale sööma, neid valvata ja metsloomade
eest kaitsta. Karjasemärss oli karjasele väga oluline, sest sellesse
kotti pandi toidumoon ja vesi. Ka väike Juhan pidas koos oma
vendadega karjaseametit. Proovi märssi endale õlale panna ja
vaata, mis selle sees on! Mis nendest asjadest võiksid karjasele
kindlasti vajalikud olla?
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KAS SA LEIAD SIIT ÕUELT ÜLES SAUNA?
Võta saunakibu alt paber ja loe koos vanema abiga, mis seal
kirjas on!

SUUNDU REHEMAJJA.

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Aitäh sulle, väike sõber!
Olid väga tubli teeline ja tegid need sada sammu koos
Juhaniga vapralt kaasa. Rändasime Juhan Liivi eluteel ja
saime osa vanaaegsest elust rehetares. Teekonnal saime
teada, et meie armastatud kirjanikul oli üsna vähe asju.
Oma loomingu kaudu on ta meile andnud väga palju.
Meie muuseumihaldjatel on sinusuguste uudishimulike
külastajate üle väga rõõmus meel ja nad saadavad sind nüüd
heade soovidega koduteele! Külasta meid jälle! Juku ootab
sind alati ajarändu tegema ja luuletusi lugema.

LÄBI TERVE MAJA. Otsi üles järgmised esemed:
KIIKHOBU

SÖERAUD

Korraldajad

Koostööpartnerid

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

Liivi Muuseum
Toetajad

Teised tase II mänguvälja muuseumid:
LEIVALABIDAS

© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Berit Petolai (tekst 2018)
© Virge Loo (illustratsioonid 2018)

Teised Liivi Muuseumi programmid
muusa.ee
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Vanasti tehti kõik eluks vajalik ise: riided, mööbel ja
käsitöövahendid. Katkiseid asju ei visatud minema, vaid need
parandati ikka ja jälle ära. Kas selline teguviis on
loodussõbralik?

Tartu Mänguasjamuuseum, Viljandi Muuseum,
Tallinna Linnamuuseum, Kadrioru lastemuuseum Miiamilla
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