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Merel on nii põnev, aga koduigatsus
kipub peale… Kuidas meremehed küll
vanasti kodustega ühendust pidasid,
neil polnud ju telefonigi! Õige vastuse
leiad suure purje tagant, laevarooli
kõrvalt.

Lisaks kirjadele on merest kirjutatud
ka palju lugusid ja luuletusi.
Saada sinagi koju üks postkaart,
joonista peale pilt mõnest põnevast
seiklusest, sisse kirjuta kiri.

MAA JA MERI
Henno Käo
Maa saab otsa, algab meri,
meri muudkui laineid kerib.
Aga mis on lainte all
salajas ja sügaval?

HEA

Nii ilus on see luule mu kõrvale…
Oh, kuidas tahaksin näha päris merd.
Läheme nii kõrgele torni, kui me
saame – äkki katuselt näeb.

Nüüd voldi oma mängujuhis lahti ja
keera rulli – saad pikksilma. Vaata
sellega ümbrust!

Mine trepist nii kõrgele kui saad, siis
leia uks, kust järgmine trepp viib
katusele.

Mida sa nägid? Märgi silmapiirile kõik
laevad, mida nägid.

Kui tore oli lõpuks merd
näha! Jää nägemiseni,
väike sõber!
AHOI!

Seal on kalu, kalapoegi,
ega kõike kokku loegi,
põhja läinud laevugi
lugema ei vaevugi.

Toetajad

7—10aastastele

Mänguväli
„Hingesugulane“

Aga kõige all on maa,
teisiti ei olla saa,
sest kui merel poleks põhja,
läheks meri ise põhja.

Toetajad
Proovime meie ka.
Leia igale sõnale riim!

Teised mänguvälja muuseumid:

Partnerid
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Paks Margareeta
2016

Eduard Vilde Muuseum
Eesti Põllumajandusmuuseum
Haapsalu

Armas ___________ !
Kirjutan sulle kaugelt-kaugelt ____________ .
Oleme teel olnud juba ____ päeva. Ilm on siin ____________ .
Eile nägime merekoletist! Ta oli __________ värvi, tal oli ___ pead
ja ___ jalga!
Igatsen sind, toon sulle kingituseks __________ .
Sinu ______________

Kas nägid:
Tallinna Linnahalli
Aga kuidas võiks lõppeda selline
riimuv ütlemine:

KAPTEN LAEVAS,
JUMAL __ __ __ __ __ __ !
Arutage, mida see ütlus tähendab.

Oleviste torni
Eiffeli torni
püramiide
Niguliste torni

Kuhu poole sinu kodu jääb?

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Liilia Buschman (tekst 2016)
© Roman Matkiewicz (Tuuker Tuutu)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)

Teised
Eesti Meremuuseumi
programmid
www.meremuuseum.ee

avatudfestival.ee

Läheme teisele korrusele!

TERE TULEMAST EESTI
MEREMUUSEUMISSE!

Leia siit kuus laevamaali.

Need on KAPTENIMAALID – pildid,
mis laevakaptenid lasid oma laevadest
maalida.

Oi-oi! Suure tormiga on laevanimed
sassi läinud. Aita Tuutul need uuesti
kokku panna!

Appi, nende laevanimedega läks
Tuutu keel sõlme.
Leia üles,
millisesse!

Mina olen tuuker Tuutu!
Ärge laske ennast petta minu
metallist kerel – seal sees on
peidus õrn kunstnikuhing ja
tundeline poeet. Ja muidugi
inspireerib* mind kõige enam
just MERI! Oh, kuidas ma
igatsen seda kord
päriselt näha…

Tuutu armastab maalikunsti, aga kõige
enam imetleb ta mudeliehitajaid.
Vaata, kas leiad Tuutu sõbra Hermanni
töökoja.

Vast kõige suurem kunst on Tuutu
arvates laevamudeli pudelisse
ajamine. Ühenda sina ka õige laev
õige pudeliga!

Tohoo pele! Üks merekoletis on
plehku pannud! Leia selline koletis
teiselt korruselt üles.

Hermannil on vist jäämurdja “Tasuja”
mudel pooleli jäänud. Joonista see ise
lõpuni.

Vaata pilte hoolega ja kirjuta
kastikesse õige pildi number!
Sellel laeval on kõige rohkem
maste*.

Sellel pildil on meri kõige
tormisem.

See on kõige moodsam laev.

Sellel pildil on näha majakat.

Sellel laeval on kõige rohkem
lippe.

*mast – post, mille külge kinnitatakse
laeva puri

Nüüd joonista enda kaptenimaal. Kujutle end kapteniks ja mõtle välja
oma unistuste laev.
TINGMÄRGID
TEE ISE

JUTUSTA

KIRJUTA

JOONISTA

OTSI/UURI

MÕTLE

*inspireerib – innustab loominguliselt,
annab ideid

Psst! Vihje!
Ta elab ühel vanal
merekaardil!
Psst! Vihje!
Mudelitega vitriini leiad
laevasiltide lähedalt.

Mõtle oma laevale ka üks ilus nimi!
TEE KODUS

Nüüd vaata, kas leiad töökoja lähedalt
sellise laevamudeli. Mis on laevamudeli nimi?

Psst! Vihje!
Laevanimed leiad
kaptenimaalide
kõrvalt.

Otsi teiselt korruselt üles sõlmesein
ja kirjuta iga sõlme juurde õige nimi.
Nüüd proovi neid ise ka teha!

Uuri kodus, kuidas laev pudelisse
saab!

Nii palju koletisi! Arutage omavahel,
miks vanasti koletistesse usuti?
Kas nad on päriselt ka olemas?
Milline on sinu lemmikkoletis?

