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HARIDUSPROGRAMMID

TALLINNA  LINNAMUUSEUM



 RAIDKIVIMUUSEUM

HEA ÕPETAJA! 

Meie haridusprogrammide vihik tutvustab Tallinna Linnamuuseumi 
kõiki harusid ja nende haridustööd. Muuseumiperega on aasta jook-
sul liitunud uusi filiaale, oleme avanud uusi näitusi ja välja töötanud 
värskeid hariduskavu. Käesolev trükis aitabki paremini orienteeru-
da meie haridustegevuses, mitmekesistada, toetada ja näitlikustada 
tunnis käsitletavat materjali ja sisustada tunnivälist tööd.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalid ootavad õpilasi lasteaiarühmadest 
kuni gümnaasiumiklassideni välja. Täpsemat infot, mis vanusele 
milline kava sobib, leiad programmikirjelduste juures. Mõnda teemat 
saab vastavalt laste vanusele ka mugandada.

Meie muuseumid pakuvad palju rohkem haridusprogramme ja 
-tegevusi, kui siia vihikusse mahub. Lisateavet saab iga muuseumi 
kodulehelt. Sealt leiad kõikide programmide kirjeldused ja kogude 
põhjal toimuvad tunnid, info mitmesuguste pereürituste, suurüri-
tuste, töötubade, muuseumides toimuvate huviringide kohta, sünni-
päeva- ja klassilõpuprogramme, tähtpäevade eriprogramme jmt.

Mõnda programmi saab tellida ka vene või muus võõrkeeles. 
Pakume eraldi kavu ka eesti keele keelekümblusklassidele.

Programmikirjelduste juures on näidatud hind ühe osaleja 
kohta. Rühmaga saab tasuta kaasa tulla üks saatja 7/10 lapse 
kohta.

Osa programme on mõeldud või kohandatavad erivajadustega 
lastele.

Kõik haridusprogrammid toimuvad ettetellimisel, seega võta 
julgesti ühendust silma jäänud muuseumiga, et osalemine 
kokku leppida või saada lisainfot.

Muuseumitunde korraldame aktiivse tegevusena, millesse on 
põimitud toredaid mänge ja avastamisrõõmu huvitavas kesk-
konnas.

Olete oodatud! 

www.linnamuuseum.ee



TALLINNA LINNAMUUSEUM JAANI SEEK

u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Lasteaed (alates 
5. eluaastast), 
I ja II kooliaste 

45–60 min

Alates 3 € 
ühe osaleja kohta

Lasteaed (alates 
5. eluaastast), 
I ja II kooliaste

u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste

u 90 min

3 € 
ühe osaleja kohta

III kooliaste 
Gümnaasium

u 45 min

4 € 
ühe osaleja kohta

Lasteaed (alates 
5. eluaastast), 
I ja II kooliaste 

RÄTSEPMEISTRIL KÜLAS
Kes on rätsep, kuidas ta töötab ja milliseid vahendeid ta kasutab?  
Teeme toredaid äraarvamismänge, võrdleme tänapäeva rõivaid 1930. 
aastate riidemoega ja nuputame õmblemise ja käsitööga seotud 
mõistatusi. Tunni lõppedes saab iga laps meisterdada omale nööbi-
ordeni. Soovi korral saab seda tundi lasteaeda või kooli külla kutsuda!

Väike-Pääsukese 5
www.linnamuuseum.ee/jaaniseek 
www.facebook.com/jaaniseek 
PROGRAMMIDE TELLIMINE MAIST OKTOOBRINI:
eesti keeles: haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5183 
vene keeles: nadezda.saar@linnamuuseum.ee, tel 615 5183

Vene 17
www.linnamuuseum.ee/linnamuuseum 
www.facebook.com/TallinnaLinnamuuseum
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
eesti keeles: haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184
vene keeles: nadezda.saar@linnamuuseum.ee, tel 615 5183

KUI MA OLEKSIN ELANUD 
500 AASTAT TAGASI
Põnevas programmis tutvustatakse õpilas-
tele läbi kaasavate tegevuste keskaegset 
Tallinna ja selle elanikke. Õpilased saavad 
uued nimed ja ametid ning keskaegsete 
rõivaste koopiates etendatakse toonaste 
linnategelaste rolle. Vastuse saavad 
küsimused, millega tegeldi gildides ja 
tsunftides ning kes oli mündrik ja millega 
tegeles timukas. 

KESKAEGNE LINN JA LINNAELU
Keskaegses kaupmeheelamus asuvas 
muuseumis saavad õpilased teadmisi 
keskaja linnade olustikust ning argielust. 
Teada saab keskaegse olme, linnade 
valitsemise, tsunftide ja gildide ning 
käsitöö ja kaubanduse kohta. Õpilased 
saavad proovida keskaegsete riiete 
koopiaid, lahendada viktoriini vahatahvlitel 
ja kasutada erinevates tegevustes kõiki 
oma meeli.

OLE ISE ARHEOLOOG!
Ülipõnev programm, kus saab teada, mis on arheoloogia, kes on 
arheoloog ja millega ta tegeleb. Lapsed saavad ise proovida arheoloogi 
ametit, tunni käigus toimuvad väljakaevamised. Samuti saab lahendada 
põnevaid äraarvamisülesandeid. Programm lõppeb väikese käelise 
tegevusega!

ELEVANDITÄID JA MUUMIAESSENTS
Inimeste vastastikune abistamine on sama vana kui inimkond. Kõige 
vanem Tallinnas tegutsenud hoolekandeasutus on Püha Johannese 
seek, mis asutati 1237. aastal. Juba 14. sajandil võeti sinna ka vaeseid 
ja põduraid, keda seal raviti ja abistati. Keskajal kasutati ravimiseks 
teinekord päris kummalisi ja põnevaid ravimeid. Tunni jooksul 
saavadki lapsed teada, mis ravimid täpsemalt olid elevanditäid ja 
muumiaessents ning milleks neid kasutati. Samuti kuuleb teistest 
põnevatest ravivõtetest. Tunni jooksul valmistavad lapsed ise ka oma 
ravimikotikese, millest saab kodus mõnusa tee keeta.

http://www.linnamuuseum.ee/jaaniseek
mailto:haridus@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/linnamuuseum
mailto:haridus@linnamuuseum.ee
mailto:nadezda.saar@linnamuuseum.ee


u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste 

u 60 min

4 € 
ühe osaleja kohta

III kooliaste 
Gümnaasium

u 60 min

4 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste 
Gümnaasium

NEITSITORNI MUUSEUMKOHVIK

u 45 min

7 € 
ühe osaleja kohta

III kooliaste
Gümnaasium

KAHERATTALISED EESTIMAA 
TEEDEL
Vaatame näitust „Kaherattalised 
Eestimaa teedel” ja räägime jalgrataste 
ja mootorrataste ajaloost. Tutvume 
jalgratta ja mootorratta konstruktsiooni 
põhiosadega. Saab ise joonistada kas 
jalgratta või mootorratta ning lasta 
ennast sellega koos pildistada. 
Tunni lõpetab viktoriin.

JALUTUSKÄIK VANADEL 
POSTKAARTIDEL
Tutvume Tallinna ajalooga vaadates vanu 
fotopostkaarte. Jalutame vanalinnas ja 
otsime üles vanadele postkaartidele 
jäädvustatud kohad. Saab ise üles pildis-
tada samad vaated, kasutades ka vanu 
postkaarte. Tund lõppeb Fotomuuseu-
mis, kus arutletakse tehtud piltide üle.

CAMERA OBSCURAst IPHONE’ini
Tutvume vanade kaamerate eksposit-
siooniga ja saame teada huvitavaid fakte 
fotoajaloost. Vaatame,  kuidas töötab 
Eesti kõige suurem kaamera.  Võtame 
lahti ühe vana kaamera ja uurime, 
millistest põhilistest osadest koosneb 
fotokaamera. Tund lõppeb viktoriiniga.

Lossi plats 11/Lühike jalg 9A 
www.linnamuuseum.ee/neitsitorn
www.facebook.com/neitsitorn
PROGRAMMIDE TELLIMINE: 
neitsitorn@linnamuuseum.ee, tel 601 2751, 601 2605

KUIDAS SÖÖDI-JOODI VANAS TALLINNAS
Pakume ajaloolisi maitserännakuid, tutvustades linna mineviku nelja 
ajastut läbi oma aja toidukultuuri. Elamuslikes haridusprogrammides, 
kus sõnas, pildis ja muusikas iseloomustatakse eri ajastuid läbi 
toidukultuuri, saab ka maitsta ajalooliste retseptide alusel tehtud 
suupisteid.
Pakume nelja programmi: keskaegse hansalinna, 

tsaariaja, 
kuldsete 1930ndate 
ja nõuka-aja 1980ndate Tallinna toidukultuuri.

Raekoja tn 4/6
www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum 
www.facebook.com/fotomuuseum
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
eesti keeles: fotomuuseum@linnamuuseum.ee, tel 644 8767

FOTOMUUSEUM

Teisipäevast 
reedeni 
kell 10–17

http://www.linnamuuseum.ee/neitsitorn
mailto:neitsitorn@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum


u 60 min, 
90 min koos 
otsimismänguga

3 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste
Gümnaasium

u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste
Gümnaasium

u 90 min

3.50 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste
Gümnaasium

MUUSEUM KIEK IN DE KÖK JA BASTIONIKÄIGUD

Komandandi tee 2 
www.linnamuuseum.ee/kok 
www.facebook.com/kiekindekok
PROGRAMMIDE TELLIMINE
eesti keeles: aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626
vene keeles: julia.voinova@linnamuuseum.ee, tel 645 9626

JALUTUSKÄIK TORNIS 
Räägime Tallinna eelloost, linna kindlus-
tamisest, kuritööst ja karistustest, laasta-
vatest sõdadest, taudidest ja näljahäda-
dest. Tutvume relvadega, mida Tallinna 
kaitsmisel kasutati ja saame teada, 
kuidas laeti vana suurtükki. Saab ise 
järgi proovida, kumb on raskem, kas 
300-aastased rootsi ja vene musketid 
või tänapäeva sõduri kuulivest. Tunni 
lõpetab otsimismäng tornis või viktoriin. 

KURITÖÖ JA KARISTUS
Muuseumitund tutvustab kohtumõistmise ja karistamise põhimõtteid 
vanas Tallinnas, kus kehtis Lüübeki õigus. Arutleme omaaegsete karis-
tamisviiside üle muuseumi karistusvahendite ekspositsiooni näitel. 
Räägime süü ja lunastuse tähendusest keskaegse inimese maailmapildis. 
Saame teada, milline oli timuka roll ja kus asusid Tallinna tähtsamad 
vangitornid. Tunni lõpetab valikvastustega viktoriin.

KINDEL LINN JA VARJUPAIK
Muuseumitund ühendab nii Kiek in de Köki suurtükitorni kui bastioni-
käikude külastuse. Linnakindlustuste ehitamise erinevaid etappe vaadel-
des tekitame seoseid relvastuse arengulooga. Keskaegsete linnamüüri-
tornide ja väravakomplekside vertikaalkaitse vahetavad välja horison-
taalkaitse süsteemid bastionide näol. Olles läbinud varasema arengu 
suurtükitornis, saame bastionikäikudesse sisenedes tutvuda ka tingi-
mustega, milles põhjasõjaaegne Rootsi garnisoni sõdur oma tööd pidi 
tegema.

RAIDKIVIMUUSEUM

RAIDKIVIMUUSEUM

Komandandi tee 2 
www.linnamuuseum.ee/kok/raidkivimuuseum

PROGRAMMIDE TELLIMINE: 
aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626

KIVIKUNINGA KAMBRIS

Raidkivimuuseumi salakäikudes otsimismängu mängides saame teada, 
mis oli nii tähtis sajanditetagustele inimesele, et seda pidi kivisse raiuma.
Iga laps saab tunni lõpus meisterdada ka endale miniatuurse etikukivi.

KIVI KIRJAD
Haridusprogrammis käsitleme raidkivikunsti arengut Eestis, selle 
erinevaid vorme sakraalses ja profaanses arhitektuuris. Programm 
sisaldab rühmatööd ülesannete lahendamisega. Tunni jooksul õpime 
eristama gooti ja barokkmotiive raidkividel ning mõistatama kristlike 
sümbolite tähendusi. Räägime, mismoodi paekivi just parim materjal 
raiumiseks oli ning kuidas Eestis nii väärtuslikud maardlad asusid, et 
seda siit  Euroopassegi välja vedada sai. 
Haridusprogrammis on lõimitud ajaloo, kunstiõpetuse, bioloogia ja 
geograafia ainekava.

90 min

3.50 € 
ühe osaleja kohta

I ja II kooliaste

90 min

3.50 € 
ühe osaleja kohta

III kooliaste
Gümnaasium

http://www.linnamuuseum.ee/kok/
mailto:aet.laast@linnamuuseum.ee
mailto:julia.voinova@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/neitsitorn
mailto:neitsitorn@linnamuuseum.ee


KADRIORU LASTEMUUSEUM MIIAMILLAKALAMAJA LASTEMUUSEUM MIIAMILLA

kuni 90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

lasteaed
I ja II kooliaste

60–90 min

2 € („liikuvad 
pildid”) või 
3 € (hampelmann) 
ühe osaleja kohta

I ja II kooliaste

60–90 min
(olenevalt valitud 
töötoast)

2 € või 3 € 
ühe osaleja kohta, 
sõltub valitud 
töötoast

Lasteaed
I kooliaste

Kotzebue 16
www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum
www.facebook.com/lastemuuseum

PROGRAMMIDE TELLIMINE
laste@linnamuuseum.ee tel 641 3491, 5309 9772

KENAD KOMBED
Muuseumitund viisakast käitumisest läbi aegade – saame teada, kuidas 
on ajas muutunud tervitamine, kuidas on kombed seotud riietusega. 
Proovime erinevaid peakatteid ja mängime rollimänge. Tunni lõpus 
valmistame kas sünnipäevakaardi-kutse või kahenäolise märgi (rõõmus 
nägu/kurb nägu), kuhu ümber õpime siduma tavalist sõlme ja lipsu.

LIIKUVAD JA TRIKIGA MÄNGUASJAD 
Milliseid liikuvaid, üleskeeratavaid ja trikiga mänguasju võib leida muu-
seumist? Vurrid, „Jaakobi redel”, jo-jo, 100 aastat vana üleskeeratav 
sõjalaev, üleskeeratavad autod, lennukid – need on väike osa põne-
vatest asjadest. Otsimismängu käigus saame teada, kes leiutas juba 
500 aastat tagasi elusuuruse üleskeeratava lõvi ja kust maalt on pärit 
sõna „hampelmann”. Tunni lõpus meisterdame kas „liikuvaid pilte” või 
hampelmanni.

L. Koidula 21C
www.linnamuuseum.ee/miiamilla
www.facebook.com/miiamilla
PROGRAMMIDE TELLIMINE 
eesti ja vene keeles: mm@linnamuuseum.ee, tel 601 7057

MÄNGULINE RINGKÄIK KOOS 
TÖÖTOAGA
Mida peetakse vanimaks mänguasjaks 
maailmas, milline on lastemuuseumi 
vanim lelu? Saame teada, millega mängisid 
praeguste laste vanemad, vanavanemad, 
vanavanavanemad. Portselannukud, tina-
sõdurid, üleskeeratavad autod ja lennukid, 
männikoorest paadid, vahtkummist 
loomad – ja palju muud huvitavat võib 
leida muuseumist. Mõningaid näiteid saab 
ka oma käega katsuda! Ringkäik on kohan-
datav erinevas vanuses lastegruppidele.

SÕBRAD MÄNGUASJAD
Mõtleme üheskoos sellele, kuidas saame olla 
heatahtlikud ja abivalmid sõbrad oma mängu-
asjadele. Mänguasjad on alati truud seltsilised 
siis, kui sul on igav, kui oled rõõmus või hoopis
kurb, kui sul on mure või näiteks mõni saladus
rääkida. Õpime seda, kuidas mänguasju hoida, 
et nad mänguhoos katki ei läheks või ära ei 
kaoks ning proovime olla ka neile võrdväärselt 
toetavad ja head sõbrad. Lõpetuseks meisterdab 
iga laps naljanina, millega oma armsale 
lemmiklelule rõõmu valmistada. 

SÜDAMEGA SÕBRAKS
Muuseumitunnis räägime südamest sümboli või märgina ning süda-
mest, mis meie sees tuksub. Vaatame, kust on alguse saanud südame 
kui sümboli kasutamine ning milliste erinevate tegevuste läbi saame 
enda sees olevale südamele head sõbrad olla ja seda hoida. Mõtleme, 
kas südamele võiks hästi mõjuda see, kui teed sporti ja liigud palju, 
toitud tervislikult, puhkad piisavalt, kui oled sõbralik, naerusuine ja 
heatujuline. 

KODUDELE KÜLLA
Selles tunnis räägime aardest, mille tähendus on igaühe jaoks isesu-
gune. Räägime kodust ja mõtleme sellele, mida võiks tähendada väljend 
„kodu kui aare”, miks on kodu tähtis ja kallis paik ning mis peab meie 
kodus kindlasti olemas olema. Uurime ka erinevate rahvuste kodusid, 
mis on loodud vastavalt sellele, millises keskkonnas elatakse ning milline 
on inimeste igapäevane elu-olu. Mõtleme veel, kes peale inimeste 
erisuguseid kodusid ehitavad, ning tunni lõpus on lastel võimalus olla ise 
väikesed arhitektid ning luua erinevatest materjalidest fantaasiamakett.

50 min

3 € 
ühe osaleja kohta

3–7 a 

u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

7–11 a

u 60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

7–11 a

http://www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum
mailto:laste@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/miiamilla
mailto:mm@linnamuuseum.ee


ANTON HANSEN TAMMSAARE MUUSEUM

60–90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

Algklassid 

EDUARD VILDE MUUSEUM

60–90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

Põhikool

60–90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

Gümnaasium

L. Koidula 12A
www.linnamuuseum.ee/tammsaare 
www.facebook.com/muuseumtammsaare
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
tammsaare@linnamuuseum.ee, tel 601 3232

POISS JA LIBLIK
Ringkäik Tammsaare korteris. Kuulame miniatuuri „Poiss ja liblik”. 
Arutleme tähelepanu ja hoolivuse teemadel. Iga laps meisterdab lille, 
mille kroonlehtedele märgib üles inimesed, asjad ja muu, mis talle kallid 
on. Lilled saavad endale külge ka magneti, mis võimaldab nad kinnitada 
näiteks külmkapile, et kallid asjad ei ununeks. Programm ühendab 
ilukirjanduse ja väärtushinnangute arengu.

Roheline aas 3
www.linnamuuseum.ee/vilde 
www.facebook.com/vildemuuseum
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
vilde@linnamuuseum.ee, tel 601 3181

MINU ESIMESED TRIIBULISED
Eduard Vilde ainus lastejutt „Minu 
esimesed triibulised” ilmus küll juba 
üle 100 aasta tagasi, kuid loos kõlavad 
mõtted ja mured on aktuaalsed ka 
tänapäeval. Näiteks, kas kõik inimesed 
on võrdsed. Kuidas võiks Eedi ja Villi 
lugu lõppeda tänasel päeval? Tunnis 
arutlemegi rollimängude abil võrd-
suse, õigluse ja märkamise teemadel 
ning viime läbi ühe loomingulise sot-
siaalkampaania.

TOSSUTÄKUGA PARIISI
Selles tunnis tutvume lähemalt Rännu-Vildega. Kes ta oli? Võtame ka 
ise ette ühe reisi (aja)kirjanik Vildega 1900. a Pariisi maailmanäitusele. 
Teel läbime mitmeid jaamu, kus uurime katsete abil, mil moel on 
reisimine ja elu vahepeal muutunud. Lisaks saame piiluda ka Reisi-Vilde 
kohvrisse. Soovi korral on tunni lõpus võimalik meisterdada ka endale 
reisikohver.

MÄEKÜLA PIIMANAINE?!
Seda Vilde romaani on läbi aegade tõlgendatud väga erinevalt. Kui seni 
on peetud teose keskseks tegelaseks Tõnu Prillupit, siis kaasaegne 
retseptsioon tõlgendab teost pigem Mari vaatepunktist. Kas Mari oli 
siis ikkagi kaup või mitte? Arutelu vaheldub grupiülesannetega ning 
spetsiaalselt antud tunniks valminud õppevideo vaatamisega, mis pakub 
teosele mitmeid uudseid tõlgendamisviise.

KÕRBOJA PEREMEES
Ringkäik Tammsaare korteris. Seejärel 
tutvume teose saamisloo ja tähendus-
tasanditega ning püüame tegelastele 
ning teose sügavamale sisule ligi pääseda. 
Õpilased saavad teha testi, mille küsi-
mustele vastates saavad nad teada, mil-
lisele tegelaskujule nad ise kõige rohkem 
sarnanevad. Soovi korral saab vaadata 
katkendit filmist „Kõrboja peremees”.

TÕDE JA ÕIGUS LAVAL
„Tõe ja õiguse” aastal tähistame romaani 
I osa ilmumise 90. aastapäeva uue 
haridusprogrammiga. Ringkäik kirjaniku 
korteris. Tutvume lähemalt kirjaniku 
loomingu toomisega Eesti teatrilavadele. 
Lähemalt töötleme ja kanname üksteisele 
ette „Tõe ja õiguse” I osa Tammsaare-
aegse etenduse stseeni ning tänapäevase 
käsitluse stseeni. Selle järel toimub analüüs 
ning võrdlus, millised muudatused on 
rõhuasetustes vahepealsel ajal toimunud. 

60 min,
meisterdusega 
90 min
2 € 
ühe osaleja kohta

II ja III kooliaste

90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

I ja II kooliaste

90 min

2 € 
ühe osaleja kohta

Gümnaasium

http://www.linnamuuseum.ee/tammsaare
http://linnamuuseum.ee/tammsaare/info/tammsaare@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/vilde
mailto:vilde@linnamuuseum.ee


PEETER I MAJAMUUSEUM



60–75 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Eelkool
Algkool 

60–75 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Eelkool
Algkool
Põhikool

60–75 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Põhikool
Gümnaasium

ELU NAGU TURG
Programmi raames tutvume Revalis 
asunud erinevate turgude saamis-
looga. Saame teada, kus ja millega 
kaubeldi 19. sajandi Revalis ning mil-
lised maksevahendid olid kasutuses 
impeeriumiaegses Eestimaa kuber-
mangu pealinnas. Teeme avastusi nii 
koos kui ka eraldi, nii et kõik saavad 
käe külge panna. Julgemad saavad 
panna proovile enda võimed, kehas-
tudes ümber Revali kaupmeheks.

Mäekalda 2
www.linnamuuseum.ee/peetrimaja 
www.facebook.com/peetrimaja
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
eesti ja vene keeles: peetri@linnamuuseum.ee 

tel 601 3123

VANADE MEISTRITE PORTREED 
Mis on portree, mis on parsuuna? Miks kunstnikud kujutasid valitsejaid 
ning kuidas seda tehti sajandeid tagasi? Milliseid lugusid võivad pajatada 
erinevate ajastute valitsejaportreed ja milles seisneb kunstniku-
portretisti meisterlikkus? Muuseumitunni jooksul sooritavad osalised 
imelise rännaku vanade portreede maailma, tutvuvad värvide 
sümboolikaga ning teadmiste kinnistamiseks lõpetame töötoaga.

PEETRI MAJA LUGU
Programmi raames tutvume 17. sajandi lõpust pärineva mõisa ajalooga 
ning saame teada, miks seda väikest hoonet kutsutakse „Peetri vanaks 
paleeks”. 300 aasta vanused esemed, mis paiknevad muuseumis, 
jutustavad nii mõndagi huvitavat Peetrist ja Katariinast. Tunni lõpetame 
töötoaga. 

PEETER I JA TALLINN 
Muuseumitunnis tutvutakse Peeter I isiku ja Põhjasõja sündmustega 
Eesti alal. Läbi uurimisülesannete, mille lahendamiseks kasutatakse 
muuseumis leiduvaid esemeid ja teisi teabeallikaid, saavad õpilased 
selgema pildi nii Põhjasõjast kui ka 18. sajandi aadli elust. 

TALLINNA VENE MUUSEUM

Pikk 29A
www.linnamuuseum.ee/vemu
www.facebook.com/venemuuseum
PROGRAMMIDE TELLIMINE:
eesti ja vene keeles: julia.kornejeva@linnamuuseum.ee 

tel 5305 2151

60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Lasteaed
Algkool

60–90 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Põhikool
Gümnaasium

60 min

3 € 
ühe osaleja kohta

Algkool

VENE KULTUURI RADADEL
Kaugetest aegades peale on eesti ja vene linnakultuuri üheks puute-
punktiks olnud Reval. Meie vanalinn hoiab hoolikalt mitmesaja aasta 
vanust kultuuripärandit. Muuseumiprogramm viib meid rännakule – nii 
ajas kui ruumis – mööda Revali tänavaid, tutvustades vene kogukonna 
saamislugu 13. sajandist kuni 20. sajandi alguseni.

JOOGEM TEED! 
Tee, mida algselt peeti nii imeravimiks kui nõiarohuks, on alates 19. sa-
jandi keskpaigast kujunenud üheks populaarseimaks joogiks maailmas. 
Muuseumitunnis kogeme, kuidas Revali elanikud avastasid enda jaoks 
„imejoogi” võlud, tehes üheskoos läbi 19. sajandi teejoomise rituaalid. 
Vaatleme lähemalt ka samovari, mis oli põlvest põlve pärandatav 
hinnaline ese ning sageli ka jõukuse näitaja. Tunni lõpetame lustaka ja 
kaasahaarava viktoriiniga.

http://www.linnamuuseum.ee/peetrimaja/
mailto:peetri@linnamuuseum.ee
mailto:julia.kornejeva@linnamuuseum.ee
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JAANI SEEK

Väike-Pääsukese 5

FOTOMUUSEUM

Raekoja tn 4/6 

MUUSEUM 
KIEK IN DE KÖK 
JA BASTIONIKÄIGUD 

Komandandi tee 2

NEITSITORNI
MUUSEUMKOHVIK

Lossi plats 11/
Lühike jalg 9 A

RAIDKIVIMUUSEUM

Komandandi tee 2

KALAMAJA 
LASTEMUUSEUM 
MIIAMILLA

Kotzebue 16

KADRIORU 
LASTEMUUSEUM 
MIIAMILLA

L.  Koidula 21C

ANTON HANSEN 
TAMMSAARE 
MUUSEUM

L.  Koidula 12 A

EDUARD VILDE 
MUUSEUM

Roheline aas 3

PEETER I 
MAJAMUUSEUM

Mäekalda 2

TALLINNA 
VENE MUUSEUM
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	h.9pdoi1t6iwf1
	h.ssb1l8whsz0o
	h.y53roiv4rn2r
	h.peg8nu9mtckc
	h.ep9ydwpzlz2g
	h.46hfn55zj5f3
	h.f2ri2or6kq1r
	h.u0grzhhssmk0
	h.h1me612wm2h1

