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Koostööpartnerid

Otsi linnud ruumist üles! Pane
kokku lind ja tema jalg.

Kuidas merd hoida ja
kaitsta? Mis juhtub,
kui meri ei ole puhas?
Mida sina saad mere
heaks ära teha?
Arutage vanematega.

Vaata pilti ja leia need asjad, mis
ei kuulu merre.

HEA
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Mis värvi võib meri olla?
Millist häält võib meri
teha? Mille järgi meri
lõhnab?

Värvi pilt kodus lõpuni!
Arutage vanematega ja minge
mere äärde jalutama.

Ülesanne kogu perele!
Loe kokku ja kirjuta
saadud arv erinevat
värvi ringi sisse.
Loe ära:
1. Mitut luike sa näed? Vaata
lakke! Kirjuta see arv punasesse
ringi.
2. Mitu haugi sa leiad, kirjuta
number sinisesse ringi. Pane
tähele! Üks kaladest ripub lae
all.
3. Mitu muna sa leiad? Kirjuta
number pruuni ringi sisse. Otsi
kõige suuremast vitriinist, seal
on erinevate lindude munad.
4. Mitu räime? Kirjuta arv roosa
ringi sisse. Loe ära kalad parves
ning otsi neid veel torust juurde.
5. Mitu pesa? Kirjuta number
kollasesse ringi. Pane tähele!
Pesaks võivad olla nii kivid ja
maapind kui ka pilliroog.
6. Mitu hüljest? Pane tähele!
Võta hülgelapsed ka arvesse!
Kirjuta lilla ringi sisse.
7. Mitu ahvenat? Kirjuta
rohelisse ringi. Vaata mitmest
vitriinist!
8. Mitu lendavat lindu? Kirjuta
oranži ringi sisse. Vaata
kõiki vitriine!

9. Mitu jõesilmu? Kirjuta halli
ringi sisse. Otsi mitmest
vitriinist ja klaastorust. Üks kala
on end imenud teise kala külge!
10. Mitu uime on haugil? Kirjuta
beeži ringi sisse. Vaata lakke!
Kui oled kõikidesse värvilistesse
ringidesse numbrid leidnud,
ühenda need joonega.
Otsi ruumist üles ristpart
(akna läheduses!).
Värvi pilt kodus ära.

AITÄH! Olid väga tubli! Samal
korrusel, kõrvalsaalis saad näha
trilobiite, kes elasid Läänemeres
väga-väga ammu. Otsi nad üles,
vaata ja katsu! Võta alt kassast
kaasa trilobiidi joonistus ja voldi
see kodus kokku!
Ootame sind tagasi.
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Tere, mina olen pingviinitüdruk
Adeele. Olen külas hülgepoiss Vigril.
Tegelikult elan ma kaugel külmal
maal, mille nimi on Antarktika (uuri
kaardi pealt, kus see asub).
Läänemere elanikega saad tutvuda
muuseumi teisel korrusel. Sa lähed
mööda mitmest akvaariumist: pane
tähele, meie kodumeres sa selliseid
kalu ei leia, nemad elavad soojades
vetes.

Kalad, keda sa meie meresaalis
näed, on tehtud plastist täpselt
päris kalade järgi, neid kutsutakse
mulaažideks. Loomad ja linnud
on ehtsad, neid nimetatakse
topisteks. Nad on surnud haiguse,
kõrge vanuse või õnnetuse tõttu ja
toodud muuseumisse.

Otsi üles see vitriin ja
leia viis erinevust.

Vaatle vitriinis parti,
hüljest ja ahvenat ning
täida lahtrid.
1. Loe ära, mitu liikumisvahendit tal on.
2. Mitu kõrvalesta sa näed
(tegelikult on kõigil kõrvad olemas!).		
3. Millega on keha kaetud?
4. Kellel on saba (tee X)?		
5. Kes neist saab vee all hingata (tee X)?
6. Kes neist muneb (tee X),
kes koeb(tee XX), kes sünnitab (XXX)?

Siia on peidetud lindude ja
kalade nimed. Millised?

Lõpeta
kodus
Kui sa kõiki
ülesandeid teha ei jõua,
siis tee ainult need, mis
sulle meeldivad!

Otsi ta saalist üles, vaata, milline
ta päriselt välja näeb.

Ruumis on kunstveega lomp, kus
kivide vahelt leiab palju huvitavat.
Tee rist juurde, kui leiad kedagi/
midagi, ja kirjuta number, kui neid
on mitu.

Leia igale loomale õige
elukoht. Ühenda joonega
meri ja selle elanik.

Kala saab vee all hingata
lõpustega, kuid inimene
kopsudega ei saa. Isegi hüljes
ei saa. Ta saab vee all magada,
hoides hinge kinni. Kuid
hingamiseks peab ta
veepinnale tulema.

Proovi, kaua sina saad hinge
kinni hoida. Kes teie perest
saab kõige kauem hinge kinni
hoida?

