Auh! Minu nimi on Lisetta. Olen Peeter I lemmikloom.
Täna me nuhime välja (auh!), mis oli Vene valitseja
jaoks kõige olulisem. Peale minu, loomulikult.
Kõigepealt tutvustan teile Peeter I!

Tsaar Peeter I jättis jälje
nii ajalukku kui ka meie
majja. Otsi jälg üles! Pane
oma jalg Peeter I jäljele.
Kelle jalg on suurem?

*Peeter I jalanumber oli 38. Tema
pika kasvu juures polnud see
sugugi mugav.

Peeter I kasutas kõndimisel
jalutuskeppi. Jalutuskepp oli
tähtis ja moodne aksessuaar.
Peeter I tegi neid oma kätega.
Mõnes neist oli peidus
ehitusjoonlaud. Mida sina
kannad kogu aeg endaga
kaasas? Joonista see ese siia.

PEETER ROMANOV ehk SUUR
Sünniaeg: 30.05.1672
Sünnikoht: Moskva
Töö: Vene tsaar (1682-1721), Vene keiser (1721-1725)
Keeled: vene keel, saksa keel, hollandi keel, prantsuse keel
Hobid: laevasõit, navigeerimine, loodus, uurimine,
sõjategevus, puutöö, ehitamine, arstiteadus, mood ja disain

Vestibüül

Portreelt leiad väga palju asju, mis olid tsaarile
olulised. Arva ära, millega tegeles Peeter I
kõige rohkem! Millega sina tegeled?

Elutuba
Tsaar Peeter I oli suure riigi
valitseja. Valitsemises aitasid teda
mitte ainult inimesed, vaid ka
esemed. Üks nendest oli
kohtupeegel, mille Peeter I
leiutas. Milleks oli tal vaja
kohtupeeglit? Kohtukulli
külgedele on kirjutatud
seadused, mis pidid
peegeldama tsaari tahet.
Kujuta ette, et sina
oled valitseja! Mõtle välja
kaks seadust. Kuhu sa
need postitaksid?

Magamistuba
Magamistoas on kõige olulisem asi voodi.
Kui tahad sooja saada, võta külje alla
karvane lemmikloom– auh! Kui teda ei ole,
siis võid ka söepanni kasutada. Kujuta ette,
et sina oled tsaaripere truu teener. Püüa
seda söepanni kahe käega hoida, nagu
tooksid sütt. Pane söepann tagasi! Mis sa
arvad, kui palju see kaalub?
Perekonnaseis
19.03.1712 Abiellus kasutajaga Katariina I

Selline oligi mu peremees – Venemaa valitseja Peeter I. Ta oli
pikka kasvu – 2 m 4 cm. Kui pikk sina oled? Arvuta, kui palju sa
pead veel kasvama, et olla sama pikk kui Peeter I?

Köök

Mmmmm… Kust nii head lõhna tuleb? Lähme sinna,
kus süüa tehakse. Siin töötas Peeter I isiklik kokk.
Uuri välja, mis ta nimi oli ja mis roogasid ta Vene
valitsejale valmistas. Joonista üks Peeter I
lemmikroogadest.

Vestibüül
Vaatamata sellele, et
Peeter I viibis tihti oma
perekonnast ja sõpradest
eemal, suhtles ta
nendega kirja teel.
Kirjade kirjutamiseks
kasutas ta kappi. Selle
kapi nimi on sekretär ja
seda kasutati ka lauana.
Mida sa arvad, kust tuli
selline nimi? Kas sina
oskad saladusi hoida?
Üllata oma sõpra ja
kirjuta talle paberil kiri
vanaaegsete väljenditega.
Kõik nagu vanasti! Võta
kiri kaasa!

Tase IV

100 tähtsat asja

Loe mängujuhised uuesti läbi,
et meenutada, mida väärtustas
Vene tsaar Peeter I. Mida
väärtustad sina? Küsi oma sõbra
või vanemate käest, mida nemad
kõige rohkem hindavad? Mis sa
arvad, kas inimestele on tähtsad
samad asjad?

Peeter I Majamuuseum
2018

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

Koostööpartnerid
Kelder
Kuidas sa veedad vaba aega?
Tsaariperekond mängis õhtuti täringuid.
Mängi ka oma sõbra või vanematega täringuid. Tulemused märgi tabelisse.
tunnen end hulluna

Ma olen nii õnnelik, et
mul on nüüd uus sõber,
auh! Tänan toreda aja eest!
Ümbritse end ainult sellega,
mida väärtustad! Külasta
veel minu Petersbooki tule muuseumisse!

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA



ja Lisetta on
nüüd sõbrad

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

Mängutäringud ja reeglid leiad vitriini juures.

Teised Peeter I Majamuuseumi programmid
linnamuuseum.ee/peetrimaja

��

����

�����

© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Julia Kornejeva (tekst 2018)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2018)

������
��

��

Raevangla Fotomuuseum, Mikkeli muuseum,
Eesti Rahva Muuseum, Viljandi Linnaraamatukogu jt
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