Tere!
Kes sina oled?

Tondid elavad sajandeid ühes paigas.
Nad oskavad rännata ajas, aga mitte
ruumis. Neid kutsutakse
ajahäkkeriteks.

Haapsalu väike tont on oma esimesel
ajahäkkimise missioonil hätta jäänud.
Aita tal lahendada kood, mille abil väike
tont oma aega tagasi saab!

Mina olen väike tont
ja ... ma ... olen
eksinud...

MINA OLEN
.........................................................

BOONU

S

ET VÄIKEST TONTI AIDATA, KÜLASTA
MUUSEUME JA RAAMATUKOGUSID
SELLES JÄRJEKORRAS NAGU ISE
TAHAD, AGA PANE TÄHELE, ET
MUUSEUMIDES ON SISSEPÄÄS
PILETIGA!

ILONI IMEDEMAAL Kooli 5
OSTA PILET
see kehtib terve päeva

Ilon Wikland pidi noore
tüdrukuna kodust Haapsalust
põgenema. Tema kunstiteosed
aga on Haapsalus tagasi!

Lugeja.ee abil saad teada,
mitu eksemplari neid
raamatuid
lasteosakonnas olemas on

Leia Iloni Imedemaa galeriist
Marie Ilon Pääbo sahtel, seal Iloni
lapsepõlves joonistatud pildid.
Uuri, keda või mida ta armastas
joonistada.

....................................................................................

Galeriis saad ise ka kunstnik olla!
Joonista oma iidol ja jäta pilt
NOORTE KUNSTNIKE NÄITUSESEINALE

Holly Smale "Mina, nohik: sobimatu modell"

Samuel Sammal "Tuuleviisi metsa lood"

Ene Sepp "Tagasi sadulasse"
LOE LÄBI rahvajutu-aasta jaanuarikuu raamatust lugu
"Päkaotsa-Pikkune poisike"

JOONISTA SIIA LOOM, KES ON KINDRAL FRÖBERGI SAHTLIS AINSANA VÄRVILINE.

Rahvajutu-aasta jaanuar

HAAPSALU RAEKOJAS
Kooli 2 OSTA PILET
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Lääne Maakonna
keskraamatukogu Posti tn 3
lugemissaalis II korrusel
leiad vajalikku infot koodiks

Kuidas sina
Haapsallu tulid?

Mis sa arvad, kuidas suvitajad erinevatel aegadel Haapsallu on reisinud?
PANE SÕIDUVAHENDID VANUSE JÄRJEKORDA
sulle on abiks näitus raekojas

Digar.ee aitab leida 1938. aastal ilmunud
jutustuse Valgest Daamist,

kirjuta siia jutustuse peategelaste nimed

ELEKTRIRONG
AURUVEDUR

REISIBUSS
AURULAEV

Vanu vedureid saad lähemalt uurida
Haapsalu raudteejaamas RAUDTEE 2

Kas teadsid, et Iloni Imedemaa
teise korruse juubelinäitusel on
pildid maailma parimast semust,
kes on esinenud ka tondina!?

Selle "tondi" nimi on
........................................................................................................

HAAPSALU
LASTERAAMATUKOGUS
Wiedemanni 11
aitab sind väike tont

Andrus Kivirähk "Tilda ja tolmuingel"
Raamatukogus saad
kasutada arvutit!

LEIA MUUSEUMIDEST JA RAAMATUKOGUST LASTEEKRAANI
MULTIKATEST TUTTAVAID TEGELASI.
TEE NEIST FOTO JA SAADA VÕISTLUSELE LASTEEKRAAN.EE LEHELT.
KÕIGI SAATJATE VAHEL LOOSIME VÄLJA PALJU TOREDAID AUHINDU.

Haapsalu on läbi aegade olnud
suvituslinn. Raekoja muuseumis
saad teada, kuidas puhkajad
vanasti Haapsallu jõudsid ja ehk
on seal teadmisi ka
ajahäkkimise ajaloost?

Kõik maailma tarkused on kogutud
RAAMATUKOGUDESSE!
Sealt leiame ka ajahäkkimise tarkused!

Küsi raamatukoguhoidjalt
1991. a 11. mai ajalehte

Mida põrutavat oli äsja
raamatukogus juhtunud?

enne kloostrisse minekut:
................................................................................
kloostris elades:

.....................................................

...............................................................................

.....................................................

Kasuta vastuse leidmiseks lugemissaali arvutit

.....................................................

Linnus on Haapsalu linna süda, see
ehitati juba 13.sajandil.
Aega, mil Haapsalu linnuses elati,
nimetatakse keskajaks.

LINNUSE MUUSEUMIS
OSTA PILET,
see kehtib terve päeva

Keskajal polnud kirjaoskus kõigile kättesaadav,
kuid inimesed oskasid lugeda pilte. Proovi järgi!

Leia linnuse kappaltarilt punase keebiga püha
Katariina ﬁguur ja märgi ära pühaku atribuudid.
Nii saadki kokku loo püha Katariinast.

Suri pea maharaiumise läbi,
kuid tema haavadest voolas
vere asemel piima.

Isa hoidis teda
vangitornis, et kaunitari
välismaailma mõjutuste
eest kaitsta.

Ta taltsutas mürgise
lohe, kes ähvardas
linnarahva ära süüa.

Kõige targem naine
maailmas, väitles 50
ﬁlosooﬁga ning võitis neid.

Teda piinati rattal, et ta
oma usust taganeks,
kuid ratas purunes.

Ravis nakatunud vilja
söömisest tekkinud
haigust sealihaga.

TÕMBA VALE VASTUS MAHA JA LOE ÜLEVALT ALLA AJAHÄKKIMISE KOOD:

A M S
Kindral Fröbergi sahtlis oli värviline
Ö koer Ä hobune Ükass
Kuurorti saabumise vanima sõiduvahendi 5. täht on L
E V
Püha Katariina atribuut on
A lohe Umõõk S saabas
Päkaotsa-pikkuse poisikese eest pakuti A kulda H hõbedat Ukalliskive
Rannarootsi muuseumi detektiivimängu vastuse 6. täht S
G R
Püha Katariina atribuut on
U kroon N torn Praamat
1991 aastal juhtus raamatukogus Uuputus Ttulekahju M maavärin
Püha Katariina atribuut on
O auto Uratas K pilved
Kirjanik, kelle raamatut lasteosakonnas pole: Smale H , Sammal S, Sepp E .
Valge Daami jutustuses tüdruku nime esimene täht

OH, SA OLED VÄGA
NUTIKAS!
SEE ON JU
LAHENDUS KÕIGILE
AJAHÄKKERITELE!

* mida see sõna tähendab?

Nüüd oled sina ka tõsine ajahäkker!
Kasuta oma uusi võimeid ja häki enda
perekonna ajalukku!

Kui soovid osaleda loosimises, tee mängulehest pilt ja saada

Kas sa linnuse vaateplatvormil juba käisid?
Ilusa ilmaga paistab üle mere Noraootsi.

meilile: karin.magi@salm.ee pealkirjaga "Väike tont"

Rannarootslaste vaibal on rohkem detaile kui esmapilgul tundub!
JOONISTA SIIA KÕIGE LAHEDAM KALA, MILLE SEALT LEIDSID!!

Mine proovi keldris järgi
kui rasked olid keskaegsed relvad
ja kuidas sulle sobib kiiver!
Haapsalu on olnud koduks
rannarootslastele, kelle
ajalugu on tikitud pikaks
vaibaks

RANNAROOTSI MUUSEUMIS
Sadama 32 OSTA PILET.
Kui rannarootslased on
kogu ajaloo ära tikkinud,
siis leiame sealt kindlasti
ka ajahäkkimise koodi!

Leia muuseumi detektiivimäng! Joonista ruutudesse sümbolid.
Tähenduse muukimiseks saad võtme muuseumitöötajalt.
© Karin Mägi (illustratsioonid 2020)
© Karin Mägi (tekst 2020)
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Aita Haapsalu väikesel tondil
lahendada ajahäkkimise kood.
Selleks käi ise valitud järjekorras
läbi Haapsalu muuseumid ja
raamatukogud

Haapsalu linnamäng

