Mine seiklema tornidesse ja maa-alustesse
käikudesse! Alusta Neitsitornist, sealt mine
Tallitorni ja Lühikese jala väravatorni.

Mis ordu vapp kingiti Taanis
Lennart Merile? Joonista siia
vapiloom!

kitsast aknast välja vaadates näed
katedraali. Millist osa raudrüüst need
kuplid meenutavad?

Mis riigi sõdurid seisavad lõvidega
lipu kõrval bastionikäikudes?

Miks on Tallitorni tuulelipul hobune?
Siia lendas legendi järgi tiibadega hobune.
Siin hoiti vangis hobusevargaid.
Siin asusid sajandeid tagasi hobusetallid.
Mööda kaitsemüüri
Tallitorni minnes loe
kokku hobusepead.
III tase

Mine õue!
Vaata torni
tippu. Kes
ja miks on
tuulelipul?

Keeruta ja lennuta!
Kiek in de Köki kindlustustemuusem
2019

Tähed koodi murdmiseks saad alljärgnevatele küsimustele vastates. Kõik vastused
leiad sellelt mängulehelt!

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

Mitu lõvi on Eesti riigivapil?
Mitut kahurit on mängulehel kujutatud?
Mitu raudkuuli on neljandal korrusel?

Teised mänguvälja muuseumid:
Millised kolm märki on kõige suuremal päikesekellal? Joonista vastav märk iga tunde juurde:

Eesti Tervishoiu Muuseum, Fotomuuseum,
Eduard Vilde Muuseum
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Aet Laast (tekst 2019), © Kadri Toomsalu (keeletoimetus 2019)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2019)

Teised Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi
programmid linnamuuseum.ee

LINNAMUUSEUM
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Toetajad
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ÕNNITLEME!
Oled olnud tubli ja vastupidav oma teekonnal!
Väljuda võid Neitsitorni kaudu ning Taani
Kuninga aiast veelgi põnevusi avastada.

Koostööpartnerid
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Mitu torni on Kiek in de Köki kindlustustekompleksis?

Nüüd oled läbinud Kiek in de Köki
Kindlustustemuusemi kõik neli torni ja maa-alused
käigud ning lahendanud mitmeid keerulisi
ülesandeid sajanditetagusest ajast tänapäevani.
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Mitu kuuli on müüritud Kiek in de Köki seina sisse?
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Tere tulemast Kiek in de Köki
kindlustustemuuseumisse!
Tuulelipud keerutavad aja tormides, kahurikuulid
lendavad sõdades.
Meie tornid on seda ilusat kaubalinna valvanud
sajandeid. Maa-alustes käikudes on raidkirjades
peidus nii mõnigi keerukas saladus. Tule kindlustustemuuseumisse avastama, kes ja mis vahenditega linna kaitsesid!
Tingmärgid:

Mõtle

Otsi

Tegutse

Joonista või
kirjuta

Esimese korruse kaudu
pääsed linnamüürile ning
sealt edasi Neitsitorni. Neitsitorni kolmandalt korruselt
pääsed taas kaitsemüürile
ning teistesse tornidesse
seiklema. Kassa kõrvalt saad
minna bastionikäikudesse,
mille lõpus asub Raidkivimuuseum. Seiklusi jagub!

Esimene korrus
Proovi turviseid ja tee lahingumaali ees pilti. Kui
palju aastaid tagasi see lahing aset leidis, kust
taanlased endale lipu said?
Arva, miks pidid vapid kilpidel
kontrastsetes värvides olema?

Tõmba maha kilp, mis
rüütlile ei sobinud.

Teine korrus

Mis on kõige kõrgema
torni nimi?

Kolmas korrus

Mitmel maketi tornil
on punane katus?
Leia väravatorni võti, millel
on aastanumbriga silt. Mis
aastast see võti pärineb?

Kelle vappi lõvid hoiavad?
Mis on pildil valesti?

Mitu lõvi leiad kõige
suuremalt kahurilt?

PS. Fotomuuseumis saad näha
saja aasta tagust aprillikaarti,
kus on torn täiesti viltu!

Neljas korrus
Leia relvanäituselt amb. Selle
kõrval on samuti lõvi. Joonista
siia see relv, mida ta kaunistab.

