Korraldajad

Toetajad

Tulles nüüd detsibellides tasemaks
… Ma justkui kuulen midagi …

Filmides polnud tegelikult kuulda
kõige kõvemaid helisid, millega
postimaailmas kokku puutub, milline
võiks olla kõige kõvem heli?

Uuri vanematelt või vanavanematelt
nende esimese telefonikõne, telegrammi, e-kirja või mobiilikõne
kohta.

.................................................................................

Kas Sa tead, kuidas veel 10–15 aastat
tagasi enamik inimesi internetti sai?
Internetile tuli „helistada“. Sisesta
YouTube otsingusse „Dial-up internet“
ja leia helinäidis, mis internetti
ühendudes kuulda oli.

Koerad kardavad
……………………..

Leia muuseumi esimeses ruumis heli
järgi vanaaegne suhtlusvahend. Astu
kabiini sisse ja vajuta keskmist punast
nuppu paremal pool. Leia nt YouTube´i
abil kuuldule õige pealkiri.
___

Milline Postimuuseumi ese „tööd tehes“
enamikule koertest hirmu peale ajab
(v.a jahikoertele)?

_______

_______

Kui Sul pole endal netivahendit kaasas või
kipuvad laulusõnad otsimiseks liialt keerukaks
osutuma, kasuta lisalehe abi.

Lahenda morsekoodis sõnum, mis
näitab teisi Tartus festivalil osalevaid
muuseume.

Partnerid

Vanusele 7–10a

Eseme leiab väikestest
klaasvitriinidest keskmiselt riiulilt.

Mina loodan, et mõned helid jäävadki
unustatuks, ent teised jällegi kestavad
veel kaua aega. Kohtumiseni muuseumis!

11—14aastastele

Mängi seda vanematele.

Morsekoodis sõnumeid saab edastada
mitmel viisil, ka heliga. Kuidas vanasti
tuli morse koodsõnum?
a) lühikeste ja pikkade piiksudena
b) kellukese helinana
Katseta muuseumi arvuti abil.

Vanusele 4–6a

Kuna morsekoodi edastamise
tarvikuid oli keerukas igale poole
vedada, siis liikus elektriajastu
alguses enamik sõnumeid siiski kirja
teel ja …………………………………….........................
Loo koos kaaslastega kiirelt liikuva
tõlla vedajate tekitatud heli jäljendus
käepäraste vahenditega. Hinda, kui
kiire tõlla said.

Vanusele
kuni 3a

Paras pähkel on leida miniatuursetelt
(imepisikesed) kunstiteostelt
ja postimakse vahenditelt
(postmarkidelt) infot. Kui palju
muusikaga seotud postmarke leiad
Sina? Soovitan aja kokkuhoiu mõttes
omavahel stendid ära jagada – läheb
kiiremini.

TELEGRAMM:
PALJU OENNE! OLETE MAENGU
EDUKALT LOEPETANUD!

Mänguväli
„Unustatud helid“

Teised mänguvälja muuseumid:

ERMi Postimuuseum
2015

Eesti Vabaõhumuuseum
Eesti Ajaloomuuseumi
Maarjamäe tallihoone
Niguliste muuseum
Tallinna Linnamuuseum, Vene tn 17
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(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
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© Liisa Kruusmägi
(illustratsioonid 2015)

Teised ERMi Postimuuseumi
haridusprogrammid
erm.ee/Postimuuseum

avatudfestival.ee

Tere tulemast Eesti Rahva
Muuseumi Postimuuseumisse!
Kiri on läbi aja olnud vaikne, isiklik,
paberil – ent milline helide maailm
peitub kirja taga tegelikult? Asud
muuseumis avastama suhtlemisega
seotud tuntud ja ka unustatud helisid.

Võrdle postimaja enne ja
nüüd ning leia piltidelt
vähemalt 9 erinevust!
Märgista töölehel oma
leitud erinevused näiteks
ringiga!

Aruta kaaslastega, mil viisil antakse
teateid edasi praegu ja kuidas
seda tehti vanal ajal (enne mobiile
ja internetti, isegi enne elektri
kasutuselevõttu).

Ka praegu tegutseb meie
majas postkontor – muuseumi
postipood. Ja tänavapildis näeb
kirjakaste.

Teatud kellaaegadel võis kuulda,
kuidas kirjakandja avas kirjakasti.
Loe järgnevad juhised hoolikalt lõpuni
läbi, ja alles siis tegutse!
-leia Postimuuseumis üksik kirjakast.
-lase oma juhend kirjakasti.
- Ava kirjakast läheduses oleva
abivahendiga.
Juhend tuleb taas enda kätte saada!
Eesti Rahva Muuseumi
Postimuuseum asub Tartu
V_ _ _ _ P _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
mis on kõige pikemat aega
postkontoriks olnud hoone Eestis
(aastatel ………… - …………).
Vastuse saad majast väljas, Munga tänavalt.

leia

kuula

räägi, aruta

mängi

kirjuta, joonista

Vihjeks: mõtle kummuti- või lauasahtlitele
– see annab kirjakasti avamise abivahendi
tööpõhimõtte.

Milline suhtlemise aparaatidest
või postitarvikutest käib kokku
muuseumis oleva vastava esemega?
Joonista see pildile juurde. Lisa
mõistekaardile juurde nii palju
suhtlemise viise ja vahendeid, kui
Sul meelde tuleb.
Abiks vanemate inimeste teadmised ja
muuseumi esemed. Soovi korral küsi
vihjete lisalehte.

Kui Sa said juhendi kätte
kirjakastist, siis mis asi on
postkast?

Mida tänapäeval saadetakse tihemini?
a) kirju b) postpakke

Mis juhtub pakkide ja kirjadega
pärast nende kirjakasti laskmist või
postkontoris üleandmist? Arvutist,
mis asub sissepääsu kõrval, vaata
ja kuula lühifilme „Postitööst läbi
objektiivi“.
Nüüdisaegset posti liikumist saatvad
tegevused ja helid:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Joonista oma postkast.
Millises filmis oli müra kõige suurem?
_______________________

