Tere! Kas sa tulid siia tähtsaid asju otsima? Oled õiges kohas!
See maja on tähtis, kuna see on sama vana kui vanalinn. Siin
asub Tallinna Linnamuuseum, mis tutvustab, kuidas elati
mitusada aastat tagasi.

Argipäevaseid asju läheb sul iga päev vaja.
Tõmba argipäeva asjadele ring ümber.

Tingmärgid
Teistest tähtsatest
majadest saad teada Eesti
Arhitektuurimuuseumis!
Otsi

Kodus

Mõtle

Aruta

Joonista

Täna tahan sulle rääkida
natukene uuemast ajast.
Sündisin kõigest sada aastat
tagasi ja oskan sulle seletada,
millised asjad olid inimestele
tähtsad möödunud saja
aasta jooksul. Tule minuga
näitusele „100 aastat
argipäeva“!

Kuidas sa saad aru, et aeg möödub?

VAATAME NÄITUST!
Uuri argipäeva esemeid vitriinides ja saad
teada, milliseid leiutisi võeti tollel ajal
kasutusele ja millised sündmused
mõjutasid argielu. Lõpeta pilt ja ühenda
vastava lausega.

Mis võib uue asjaga
aegamööda juhtuda?
Joonista mänguasi
vanaks.

Aastaarvud aitavad sul
õiget vitriini leida.

1918 LAUALAMPI EI SAANUD NUPUST SISSE LÜLITADA
1928 TÄNAVATEL SÕITSID ELEKTRITRAMMID. KODUS OLI
ELEKTER.
Kuidas raadiosaated ja muusika
sinu koju jõuavad, saad teada
Tallinna Teletornis!

1948 SÕDA OLI VEEL MEELES
1968 KÖÖGIS OLID PLASTIST NÕUD.
RAADIOT SAI KAASAS KANDA.

Mitu purjelaeva on 1978. aasta
vitriinides?

1978 TEHTI ETTEVALMISTUSI OLÜMPIAMÄNGUDEKS
1988 KÄIDI ÖÖLAULUPIDUDEL
1998 INIMESED HAKKASID TELEFONE KAASAS KANDMA

Mõtle ühele tähtsale nüüdisaegsele esemele. Sellega saab
tänapäeval teha kõike seda, milleks varem oli vaja pildil
olevaid asju eraldi. Ole tähelepanelik! Üks joonistustest
on üleliigne.

Näitus paikneb erinevatel korrustel. Järgmine koht, kuhu
pead jõudma, on AJAKAPSEL.

Mine

üles.

+

Mine

üles.

Kõik esemed on siin
ruumis olemas!

Kas leidsid Ajakapsli üles?
Ehi end erinevate asjadega
väga tähtsaks inimeseks.
Tee pilt endast ja oma
kaaslasest!

Tase II

Kes sa oled?

Millised olid asjad, millega
ennast ehtisid?
Mis aega Ajakapslis rändasid?
Kes sinu sugulastest võis sellel
ajal niisugune olla?
Kus ta elas ja millega tegeles?

Mine keerdtrepist üles ja astu paremal klaasseina taga
olevasse TEGEVUSTUPPA.

100 tähtsat asja
Tallinna Linnamuuseum,
Vene 17
2018
Aitäh! Olid väga tubli ja nutikas! Nüüd sa tead, kuidas asjad ja
nende tähtsus ajas on muutunud. Kuigi minu arust osa asju
pole eriti muutunud. Mis need võiksid olla?

Mis on sinu jaoks kõige tähtsamad argipäevased asjad?
Miks?

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

Mõtle, mis võiks olla
muuseumivitriinis 2018.
Otsi kodus need asjad üles
ja joonista või pildista ühe
tähtsa nüüdisaegse esemega.
Hüppa keksu!
Mitu mängukaru on
kohvris? Ehita maja!
Proovi teha ussist koera!
Kas see ruum meenutab
kellegi kodu?

Koostööpartnerid
TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM

Tähtsaid asju, mida ei saa
näha ega käega katsuda,
avasta Mikkeli muuseumis!

Jaga oma fotot ja uuri, mis on teiste jaoks tähtis!
#100aastatargipäeva #vitriin2018 #avatud_manguvaljad

HEA

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

Sa oled üks õige laps, kes oskab mängida!

Teised Tallinna Linnamuuseumi programmid
www.linnamuuseum.ee/linnamuuseum
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© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Jelena Tšekulajeva (tekst 2018)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2018)
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Kadrioru lastemuuseum Miiamilla, Tartu Mänguasjamuuseum,
Liivi Muuseum, Viljandi Muuseum
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