Kuulmine
Kipskujude seas on üks võimas
naisepea, kes midagi sosistab.
Mida?

Ka siin raamatukogus on üks salajane
raamat. Pead leidma ainult õige ukse…
kui oled selle leidnud, kogu veidi
julgust, et astuda riiuli sisse. Mida
nägid? Joonista see siia!

A) anna plaaster

Lorem ipsum

B) Narva maantee

Tase
IV
Lorem ipsum

C) Alma kaater
D) Alma mater
Nägemine

Ajahäkkerid

Kas märkad ruumi keskel asuvate majade makettide
juures midagi sellist, mis sinna ei kuulu, mis on rännanud
ajas tagasi 150 aastat? Millist tüüpi esemed Sa leidsid?

Tartu Ülikooli muuseum
2020

Kas see raamat nüüd ongi see päris „7.
Moosese raamat”, millega imesid korda
saata võib … ? Kas oled kuulnud ise mõnd
lugu imettegevast raamatust? Millisest
võluesemest oled unistanud või unistad
siiani? Jutusta sellest oma kaaslasele või
mõtiskle omaette kiigel istudes.

Nii! Meeled toetavad sind
otsingutel väga hästi! Kuidas
on lugemisega?

Kui oled muuseumis küllalt ringi vaadanud, on aeg
minna värsket õhku hingama.
Lorem ipsum

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Koostööpartnerid
Korraldajad

Leia õuest üles kunagi Hommikutähele kuulunud aia ala.
Nüüd on sellele pandud ladinakeelne silt. Mis on sildil
kirjas?
Lorem ipsum

Mine salaraamatukokku.

Otsi salaraamatukogust üles
O. Lutsu raamat “Suvi”. Ava see
leheküljelt 289, loe alt seitsmendalt
realt 5., 6. ja 7. sõna ja saad teada,
mida tuli ülikooli raamatukogust
otsima Joosep Toots!

Loe raamatut veidi edasi ja
saa teada, kas Toots leidis
raamatukogust selle, mida ta
otsima oli tulnud? Mis ta arvad,
kas ta sai petta?

Teised mänguvälja muuseumid:
Eesti Rahva Muuseum, Tubina Muuseum
Tartu Ülikooli botaanikaaed
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Tiiu Kreegipuu (tekst 2020)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2020)

Teised Tartu Ülikooli muuseumi programmid
muuseum.ut.ee
Kas märkasid muuseumis Lasteekraani multikatest
tuttavaid tegelasi? Kui leidsid nad üles, tee neist foto ja
saada võistlusele Lasteekraan.ee lehelt. Kõigi saatjate
vahel loosime välja palju toredaid auhindu.

Toetajad
Lorem ipsum

Tere tulemast Tartu Ülikooli muuseumisse!
Tartu toomkirik on seotud paljude legendidega. Üks
neist räägib, et siin majas, mis oli kunagi kirik ja siis
raamatukogu, hoiti (või hoitakse siiani peidus üht
võluraamatut. Mis raamat see on? Kas see on päriselt
siin majas? #UWIGOXȣNWTCCOCVWQVUKPIWNGК

Hommikutäht (ehk Morgenstern) kustub sind nüüd
oma saali 5. korrusel. Kuigi näed siin lifti, soovitab
Hommikutäht trepi jalge alla võtta, et sa ei jääks
ilma võimalusest hüpata 3. korrusel ajas tagasi ja
otsida vihjeid kaugest minevikust.

Tere tulemast Hommikutähe enda valdustesse!
– mis võis siin olla varem, enne
prof Hommikutähe raamatukogu?
Pane virtuaalreaalsuse prillid pähe
ja uudista ringi. Millisesse kohta ja
aega sa sattusid?

Selleks, et leida Morgensterni ruumi aardeid
uuri alutuseks kaarti ehk vaipa. Sellel on
kujutatud seesama hoone, kus sa praegu
viibid. Mine ja seisa sinna!

Vastus:

… ja nüüd paneme proovile sinu meeled!

Teekond võluraamatuni algab fuajeest, kus sind tervitab kuju,
keda muuseumis kutsutakse professor Hommikutäheks. Tema
rajaski siia majja rohkem kui 200 aastat tagasi raamatukogu.
Kui lahendad mõistatuse, miks teda nii kutsutakse, saab
temast selles mängus sinu abiline.

Ma ei ole eestlane, ma ei oska isegi
eesti keelt ja seepärast ei saa ma
aru, miks kutsub siinne rahvas
„Hommikutäheks“. Oskad sa mulle
öelda?
A)

sest ma olen särav nagu täht

B)

sest mu õige, saksa nimi (Morgen
stern) tähendabki eesti keeles
’Hommikutäht’

C)

sest ma söön hommikusöögiks
tähekujulisi saiakesi

D)

sest ma avastasin tähe, mis särab
hommikul kõige kauem

Alustame VȓJGNGRCPWUV!

Nüüd MQORKOKPG!

Astu sisse Morgensterni raamatukogu (Biblioteca
Morgensterniana) väravate vahelt. Näed siin mitut
maali. Üks neist on teistmoodi, mees sellel liigutab!
Lisaks on liigub sellel maalil üks loom, kes on peidus ka
allolevas täherägastikus. Uuri täheridasid ülevalt alla,
alt üles, vasakult paremale ja paremalt vasakule ning
diagonaale pidi ja leia see loom, kes pildil:

Leia kartoteegikapp. Ava sahtlid, millel on mängu
logoga silt, ning märgi loetelus ära need variandid,
mida arvad kotikestes olevat.

