Korraldajad

Toetajad

Leia mantelkorsten ja mine
selle sisse (julgelt võid ka klaasi
peale astuda). See on hea pime
koht ühe kummitusloo jaoks.
Igas vanalinna majas elab ju
oma kummitus. Leia korstnast
rullikeeratud leht ja loe meie
maja kummitusest. Võid ka
kõvasti ette lugeda ja loo
endaga mälestuseks kaasa
võtta!

Otsi üles timukas ja tema mõõk.
Timukas oli keskajal linnas see
mees, kes viis täide hukkamisi.
Vaata ta tööriista ehk mõõka.
Mõõk on otsast nüri, et see ei
satuks kunagi lahingusse, aga
miks on mõõga teras augud?

Nüüd liigu edasi keskaegsesse
linna. Siin kuuled mitmeid
selliseid helisid, mida
tänapäeva linnas enam ei kuule.
Kuula tähelepanelikult ja pane
need kõik kirja. Tõmba neile
häältele, mis keskaegses linnas
kostsid, ring ümber. Ise võid ka
helisid lisada. Selliseid helisid,
mida tänapäeval õnneks enam ei
kosta, kuuled ka Eesti
Ajaloomuuseumi tallihoones.

a. Et mõõk
oleks kergem

LINNAMUUSEUM

Leia see ese üles, mis see on
ja kuidas seda kasutati. Vaata
vitriini taha, seal on paar samu
kingi – proovi nendega kõndida
ja kuula, mis häält need teevad.
Pane pärast tagasi ka! Mis
on selle jalanõu tänapäevane
vaste?

Partnerid

d. Timuka
mõõk pidigi
olema eriline,
et tekitada
aukartust

11—14aastastele

Mänguväli
„Unustatud helid“

b. Läbi aukude
liikus õhk ja tegi
õõvastavat häält

c. Hukatu
veri voolas
paremini
mõõga pealt
maha

Mäng sai läbi, aga muuseum
on veel suur ja lai, mine vaata
järele!

Otsi üles kaupmehemaja makett
ja uuri seda… Teiselt korruselt
leiad kaubakirstud, ühes kirstus
on kaupade nimed, mida võidi
keskajal Tallinnasse sisse tuua
ja välja viia. Pane need kaubad,
millega kindlasti kaubitseti, oma
lehele kirja.
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Teised mänguvälja muuseumid:
Eesti Ajaloomuuseumi
Maarjamäe tallihoone
Eesti Vabaõhumuuseum
ERMi Postimuuseum
Niguliste muuseum
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leia

kuula

räägi, aruta

mängi

kirjuta, joonista

Tallinna Linnamuuseumi maja
on päris keeruline, siia on
joonistatud maja plaan, mis
aitab Sul ringi liikuda.
Ekspositsioonis näed siniseid
nooli, mis abistavad Sind
teekonnal.

Astu nüüd uuesti uksest välja
ja proovi joonistada meie maja.
See on kõige paremini säilinud
keskaegse maja fassaad
Tallinnas. Portaalil on kujutatud
põnevad loomad, mis loomadega
on tegemist?

Selles majas elasid keskajal kaupmehed ja tollel ajal oli Tallinnas üks kallemaid kaupu
sool. Leia mantelkorstnaga köögist kolm anumat soolaga. Tabelis on märgitud kolm kohta,
kust keskajal Tallinnasse sool tuli. Proovi täita tabel! Tee linnuke õigesse lahtrisse!

Tere! Oled jõudnud Tallinna
Linnamuuseumisse, mis asub
keskaegses kaupmehemajas ja
räägib lugusid Tallinna ajaloost.
Aga mitte ainult…

Keskajal võis kaupmehemajas
kuulda ilmselt sageli pillihääli.
Leia kõrgest arheoloogiavitriinist
üles kaks keskaegset pillikatket.
Milliseid pille võidi veel keskajal
mängida? Paari pilli, mida
keskajal kasutati, näed ka kuulsal
maalil “Surmatants”, mis asub
samal mänguväljal olevas
Niguliste kirikus.

Järgmisel korrusel leiad lainete
loksumise järgi üles sadama toa,
leia sealt Tallinna pildiga laev.
Milline kirik on laeval kujutatud
ja kes on need mehed, keda näed
laeva külgedel?
Järgmises toas leiad suure
Tallinna maketi. Vajuta nuppe ja
pane kirja kõik Tallinna
vanalinna kirikud, mis juba ka
keskajal olemas olid. Kindlasti
läks meie maja kaupmees
kellalöökide saatel kirikusse.
Milline kirik võis olla
kaupmeeste kirik?
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