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SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Rannarootsi Muuseum
Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Iloni Imedemaa

Haapsalu raekoda

Kooli 5

Kooli 2

Kunstnik Ilon Wikland, kelle elu
ja loomingut tutvustab Iloni
Imedemaa, elas väikese
tüdrukuna Haapsalus.
Lapsepõlvelinna merelähedus on
tema elus kindlasti väga olulist
rolli mänginud. Ilon Wiklandi
eluloost annavad hea ülevaate
esimesel korrusel galerii
sissepääsu juures olevad stendid
„Tosin pilti Ilonist ja Iloniga“.
Tutvu nendega ja leia
küsimustele vastused.

Mine Suvitaja tuppa ja
vaata seal tähelepanelikult
ringi. Kas märkad vihjet sellele,
kes nendest inimestest kõige
tõenäolisemalt siin suvitab:

Tõmba õigele nimele joon alla.

Mine Kuulsuste tuppa ja leia
sealt vastused järgmistele
küsimustele:

��

�����

��

����

������
��

� � ���

Mida tegi Ilon Wikland
reisilaeva Victoria heaks?

Leia galeriist kaks sarnast pilti,
kus lapsed mängivad
mererannal kivide otsas. Kas
märkad, millist värvi särgiga
laps on ühe pildi pealt puudu?

Galerii viimasest ruumist
leiad suure kapi, kus on
samuti Ilon Wiklandi tööd.
Milliseid veesõidukeid leiad
kapis olevatelt piltidelt?

Milliste raamatute
illustratsioonideks on Ilon
Wikland need pildid
joonistanud?

Vaata Ilon Wiklandist tehtud
filmi. Ilon räägib seal ka oma
lapsepõlvest Haapsalus.
Milliseid merega seonduvaid
tegevusi talle lapsena meeldis
teha?
Juhiseid lahenduse
võtmetähe leidmiseks
otsi kolmanda korruse
mängutoast!

Kas sa pole veel päris kindel,
kelle mõtted need töölehe
alguses olla võisid? Saad
kinnitust, kui külastad salajast
objekti, mis on siin töölehel
oleval Haapsalu kaardil
märgitud.
Kirjuta selle Haapsalu linna
arenguloos suurt rolli
mänginud mehe nimi siia:

Anna Kurvits, Jakob Rennik,
August Puks.

Millist nime kandis
kahemastiline kaljas, millega
Ilon 14-aastaselt sõja eest Rootsi
põgenes?

Toetajad

Haapsalu-suve meenutab tema
instrumentaalpalade tsükkel
„Mälestusi Haapsalust“ (Souvenir
de Hapsal), mis koosneb kolmest
klaveripalast. Nimeta need:

11–14aastastele
Internetist võib leida nende palade
esitusi. Kuula kodus.

Juhiseid lahenduse
võtmetähe leidmiseks
otsi linnapea kabinetist!

Oled tubli! Uute kohtumisteni
Haapsalus!

Teised mänguvälja muuseumid:

Mänguväli
„Nutikas meri“
Haapsalu
2016

Energia avastuskeskus
Tartu tähetorn
Järvemuuseum

Kui oled läbinud kõik
ülesannetepunktid, peaks
sul olema 4 tähte.
Moodusta neist sõna! See
ongi aare, mida otsisid.
Mis aastal suvitas Haapsalus
kuulus vene helilooja Pjotr
Tšaikovski?
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Teised SA Haapsalu ja Läänemaa
muuseumid programmid
www.salm.ee

avatudfestival.ee

Tere tulemast Haapsallu!

Kuidas teekond läbida?

Kutsume sind selle töölehe abil
külastama kolme muuseumi ja
üht raamatukogu ning
mõtisklema teekonnal selle
väikese mereäärse linnakese
suure varanduse üle.

Rännakule jäävate paikade
külastamise järjekord pole
oluline. Võid alustada ükskõik
millisest kohast. Punasega on
kaardile märgitud kohad, kus
saad lahendada töölehel
olevaid ülesandeid. Sinisega on
tähistatud vaatamisväärsused,
mida võiksid külastada, kui sul
ülesannete lahendamisest aega
üle jääb. Kõik kaardil toodud
kohad on võimalik jalgsi läbida.
Teekonna pikkus on umbes 4
kilomeetrit.

Mõtle

Käed
külge

Leia

Kuula

Kirjuta

Loe

Raudtee- ja Sidemuuseum
Lasteraamatukogu
Iloni Imedemaa
Haapsalu raekoda
Linnuvaatlustorn

See on 15 meetrit kõrge torn, kust on hea
jälgida Tagalahel pesitsevaid veelinde.

Päikesekell

Skulptor Roman Haavamägi kujutas
päikesekella viiel tahul inimelu igavest
ringkäiku.

Kuursaal

See uhke puitpitsidega kaunistatud hoone
ehitati juba pea 120 aastat tagasi.

Salajane objekt, mis aitab sind
õige lahenduse jälile.

Kui tahad põnevust hoida, siis vaata seda
alles kõige lõpus.

Tšaikovski pink

Kuulus vene helilooja suvitas 1867. aastal
Haapsalus.

Haapsalu Linna Algkool
Siin õppis Ilon Wikland.

Soovime sulle teele kaasa
nutikust!

Mida ütleb jaamaülem?

Lasteraamatukogu
Wiedemanni 11

Mere nutikust saavad kasutada nutikad inimesed. Keegi pole kohe
nutikaks sündinud, ikka on olnud vaja kellegi targema juhendamist
ning ise omal käel lugemist ja uurimist. See maja siin on nii kooli kui
lasteraamatukoguna kaasa aidanud haapsallaste nutikaks saamisel.

Ma usun, et meie linnakesel on helge
tulevik! Nüüd, kui ma olen seda kõike
ka keemiliselt uurinud! Sellel mõttel
on jumet! Just sellepärast hakkavad
meie väikesesse linnakesse kokku
sõitma kõrged ja kauged külalised. Ehk
pannakse siia isegi raudtee maha, kui
laevaliiklusest väheks jääb! See on tõesti
võti meie väikese linnakese arengusse!
Küll see meri on ikka nutikas!
– see on tõeline aare!

Sinu ülesanne on täna teada
saada, kes võis aastal 1825 sedasi
mõtelda ja mis on see aare, mida
ta silmas pidas.

Proovi, kas oskad
piletiaugustajaga siia töölehe
sisse augu lüüa. Eelnevalt saad
harjutada kapis olevate
paberiribade peal.

Nüüd saad proovida, kui nutikas raamatukogukasutaja sa oled.
Määra akvaariumis olevad kalad ning selgita välja, miks osa on
värvilised ja osa mitte. Vastuseid sisaldavad raamatud on riiulis liigi
all 639.
Akvaariumis olevad kalad on

Õigete vastuste jälile saad, kui
lahendad ära järgmised
ülesanded ning otsid igast
paigast üles ühe lahenduse
võtmeks oleva tähe.

Juhiseid lahenduse
võtmetähe leidmiseks otsi
Imperaatoripaviljonist!

Värvilised isendid on
Tere, mina olen

Raudtee- ja Sidemuuseum
Raudtee tn 2

Kas pole mitte suursugune
raudteejaam siinse väikese
linnakese jaoks? Siin suvitanud
tähtsad keiserlikud külalised
vajasid väärikat vastuvõttu.

Uuri, milline on selle 1904.
aastal arhitekt Karl Werheimi
projekteeritud hoone
ruumijaotus. Kus asuvad
Imperaatoripaviljon, III klassi
ootesaal, suvekohvik, I–II klassi
ootesaal, üldootesaal?

Kirjuta joonise punktiiridele
õiged ruumide nimetused ja
ainulaadse, katusega
ooteplatvormi pikkus

Niidiots võtmetähe
leidmiseks asub
lugemissaalis.
Mida lugeda, et
nutikamaks saada?

Häid eakohaseid lugemissoovitusi
küsi raamatukoguhoidjalt või
vaata Eesti Lastekirjanduse Keskuse
kodulehe www.elk.ee esilehelt „ELK
soovitab”.

Kas teadsid, et saad raamatukogu
riiulisse kiigata ka oma kodust? Vaata
e-kataloogi lugeja.ee abil, kas su
järgmine soovitusliku kirjanduse raamat
on siin raamatukogus saadaval. Seda
saad proovida siitsamast lugejaarvutist.

