Selles saalis on palju uhkeid hõbedast
esemeid ning kelli.

Korraldajad
Otsi üles suur kapp, mille ülemisel riiulil
on kaks värvilist klaaspeekrit.

Mõtle, kuhu see varandus ammustel
aegadel peideti?
Kes selle peitis ja miks?

Uuri toas olevaid kelli.
Mõistata, millist häält nad teevad?
Kas kõik kellad teevad häält?

Aga nüüd saad Sa ühe muinasjutu ise välja
mõelda. Vaata ruumis ringi ning Sa näed
ühel seinal suurt pilti – see on seinavaip
ehk gobelään.

Muuseumi saali sisse astudes valdab Sind
kindlasti tunne, et oled külaline uhkes
lossis. Just nii see ongi!

Selles ruumis räägitakse sõjast, rahust ja
vabadusest. Tublidele riigi- ja sõjameestele
on antud uhkeid aumärke. Mõned neist on
ka selle toa vitriinides vaadata.

Uuri seda pilti lähemalt ja pane nimi
muinasjutule ning selle tegelastele.
Mis Sa arvad, kes nad on ja mida nad sellel
pildil teevad? Millest nad räägivad?

Saali seinakaunistustelt jälgivad Sind
lõbusad inglipoisid ning vahvad loomad:
koer, sisalik ja oinas. Otsi nad üles!

Oled olnud retkel läbi linnamuuseumi nii
tubli, et väärid kindlasti PARIMA
MUUSEUMIKÜLALISE aumärki! Selle
märgi saad Sa siinsamas endale ise
kujundada.

Leia üles selle ruumi kõige suurem kell.
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Ühenda numbrid ning vaata, mida on
sellel peekril kujutatud.
Mis pilt on Sinu lemmiktassil?
Loe kokku, mitu münti oli savikannus
peidus.
Millised joonistatud esemed sobivad Sinu
muinasjutus hääli tegema?

Loetud?
Nüüd võid liikuda järgmisesse saali.
Sedakord tee seda imepisikeste
tibusammudega.

Kirjuta oma nimi omanike nimekirja.

4–6aastastele

Mänguväli
„Helid ja lood“
Tartu Linnamuuseum
2015

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Kadrioru kunstimuuseum
NUKU muuseum

Partnerid

Nüüd otsi üles madal ja ümmargune
vitriin, mille sees särab hõbedane aare.

Meie retk Tartu Linnamuuseumis on otsa
saanud. Loodame, et Sulle meeldisid meie
muuseumi ammuste aegade lood ja helid!

Nüüd on aeg minna muuseumi ilusasse
saali. Tee seda sirge seljaga ja uhkel
sammul.

Jälgi pildil olevaid samme ja proovi
emme-issi abiga seda kaunist tantsu
tantsida!
Kui Sa oled tantsu kenasti selgeks saanud,
siis jätka tantsusammul liikumist viimase
toa suunas. Üks-kaks-kolm, kaks-kakskolm...
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Muuseumi fuajees köidab tähelepanu vana
ja kaunis kuldraamis peegel.
Astu lähemale!

TERE TULEMAST
TARTU LINNAMUUSEUMISSE!

Esimese muuseumisaali ees seinal näed
Tartu linna vappi.

Esimeses saalis on seinakella all kapp,
mida kaunistavad lõvid. Seda kappi
nimetatakse sekretäriks.

Muuseumis saad liikuda roheliste
kuusnurkade järgi.

Selles saalis on palju kappe ja sahtleid,
milles on näha asjad, mis on leitud maa
seest.
Kohe ukse kõrval seinal on värviline kaart,
millelt on näha, kuidas Tartu ammustel
aegadel välja nägi.

Seina peal ühes riiulis on palju naljakaid
kingi.
Mis Sa arvad, kes neid kingi kandnud on?
Kas printsess või hoopis vapper sõjamees?
Kas nad sarnanevad Sinu jalanõudega?

Alumisel riiulil on puukingad.
Millist looma need Sulle meenutavad?
Joonista see loom siia.

Tartu vapp*

Võrdle joonistatud vappi tegeliku vapiga.
Joonista puuduvad sümbolid.

Henningi plats
Seisad muuseumi esimese saali ukse ees.
Kujuta ette, et Sinu käes on kuldne võti
ning keera sellega muuseumi uks lahti.
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Sa näed pildil kaht sekretäri.
Kumb neist on siin muuseumis?

Kas võti teeb keeramisel häält? Millist?

Pärast muuseumikülastust majast
väljudes uuri veidi ümbrust.
Vaata, kui palju on siin muutunud!
Hobuste asemel on autod ja
Henningi platsil asunud majadest on
jäänud alles vaid üks –
Tartu Linnamuuseumi hoone.

Võlupeegel*
Uks läkski lahti!
Oled lahkesti palutud edasi!
Värvides täppidega tähistatud peeglikillud,
saad ühe kujutise. Mis see on?

Nüüd mine trepist üles teisele korrusele.

Loe kokku, mitu lõvi valvab rektor Parroti
sekretäri. Kas Sina oskad teha lõvi häält?
Möirga iga lõvi eest ühe korra.
Oled väga tubli!

Nüüd võid lõvi moodi saba lehvitades
minna edasi järgmisesse saali.

Proovi samuti seista nagu viltune maja!
Kuidas Sa seda teed?
Ühel jalal seistes? Või hoopis käpuli?

Leia kingadele paarilised!

Nüüd sea sammud järgmise toa poole.
Palju lõbusam on seda teha ette kujutades,
et Sul on jalas seitsme penikoorma
saapad. Astu häääästi suurte sammudega!

