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MUUSEUMIS ÕPIME LÄBI TEGEVUSE JA MÄNGU!
Tallinna Linnamuuseumi filiaalides on mitmekesine valik muuseumitunde nii lasteaia- kui kooligruppidele.
Sellel poolaastal on meil hea meel pakkuda arendavaid muuseumitundide teemagruppe linnamuuseumi 
filiaalide vahel, mis toetavad nii õpilast kui ka õpetajat RÕKi läbimisel.
Teemagrupis olevad muuseumitunnid muudavad õppimise ja õpetamise veelgi nauditavamaks tervikuks.

Linnamuuseumi filiaalidest on võimalik tellida ka ühekordseid muuseumitunde. 
Täpsemaid kirjeldusi leiad kodulehelt www.linnamuuseum.ee iga filiaali alt.
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TEEMAGRUPI TELLIMINE

ÜHEPÄEVANE TEEMAGRUPP

Muuseumi teemagrupis olevaid tunde saab tellida ja läbida endale sobivas järjekorras ajavahemikus 
september 2018 – jaanuar 2019. Palume teemagrupp eelnevalt broneerida selles muuseumis, kus 
esimene tund toimub. Tundide toimumisajad kinnitatakse teemagruppi kuuluvate muuseumide 
külastuskaardile. Teemagrupi külastuskaardi saab kätte esimeses tunnis.

MUUSEUMITUNDIDE TEEMAGRUPP KOOS LÕUNAPAUSIGA:
8 eurot/õpilane

TEEMAGRUPPI KUULUVATE MUUSEUMITUNDIDE HINNAD:
1. TUND 4 eurot/õpilane
2. TUND 3 eurot/õpilane
3. TUND 2 eurot/õpilane

Soovi korral saab välja valitud muuseumitundide teemagrupi läbida ka ühe 
päevaga. Programmide vahel on võimalik korraks aeg maha võtta ja keha 
kinnitada. Pakume kooligruppidele soodsaid lõunaid Neitsitorni kohvikus 
või hubases Kadrioru Miiamilla muuseumikohvikus.

TULE JA MUUDA
OMA KOOLIPÄEV MEELDEJÄÄVAKS!

Kohtumiseni Tallinna Linnamuuseumis!
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SEPTEMBER

3. 09 Aabitsapidu Vabaduse väljakul
13. 09 Loeng “Tallinn ratastel” (Neitsitorn)
15. 09 Teemapäev “Kes see monogramm on?” (Peeter I majamuuseum)
25. 09 Miiamilla sünnipäev (Kadrioru lastemuuseum)
26. 09 Näituse “Mustrite kõla” avamine (Tallinna vene muuseum)
28. 09 Teadlaste öö (Tallinna Linnamuuseum)
 29. 09 Perehommik LÄTI 100 (Kadrioru lastemuuseum)
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TEEMAGRUPP „Mäng on väikese inimese töö“
Eesmärk: toetada mängu-, tunnetus- ja õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste omandamist
Märksõnad: mäng, sõprus, loovus, käitumisreeglid, koostöö

MÄNGUMEISTRID
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Otsime üles muuseumis asuvad vanad lauamängud ja saame teada 
nende ajaloost. Üheskoos mängime mänguasja-piltidega lauamängu. 
Muuseumitunni lõpus meisterdame oma lauamängu, kus igaüks 
kaunistab mängunupud ja saab kaasa täringu.
Muuseumitundi võib tellida ka lasteaeda.

SÕBRAD MÄNGUASJAD
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Mänguasjad on meile truud seltsilised nii rõõmsatel kui 
ka veidi igavatel hetkedel. Nad on toeks ka kurval ajal või 
kui on mõni mure kallal. Õpime, kuidas mänguasju hoida 
nii, et nad mänguhoos katki ei läheks ning proovime olla 
ka oma lemmiklelule hooliv ja hea sõber.

TEEMAGRUPP „KUS ON KODU KOHT?“
Eesmärk: toetada keskkonda hoidva mõtteviisi kujunemist ning enda ja ka teiste 
kultuuride eripäraga arvestamist
Märksõnad: kodu, keskkond, traditsioonid, rahvus, erinevus

KESKAEGSE MAJA LOOD
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)

haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Milline näeb välja keskaegne maja ja mis on selle sees? Uurime, milline 
on keskaegse kodu erinevus tänapäeva kodudega. Muuseumitunni lõpus 

meisterdame endale oma väikese keskaegse maja.

KODUDELE KÜLLA
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)

mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Uurime ja vaatleme Kadrioru salapäraste elanike kodusid. 
Tuleb välja, et kodu võib asuda ka puu otsas, kivi all või olla 

spiraalikujuline nagu teokarp. Tunni jooksul võrdleme vana ja 
uut ehituskunsti ning meisterdame endale ühe tegusa teo.

MUUSEUMITUNDIDE TEEMAGRUPP LASTEAEDADELE
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TEEMAGRUPP „Targad lapsed“
Eesmärk: toetada mänguoskuste, aga ka tunnetus- ja õpioskuste kujunemist
Märksõnad: taeva- ja kirjatähtede õppimine, jutud ja lood, raamat, lugemine

TÄHTEDEGA SÕBRAKS

Meil on vahva tähetorn, kus saab ka päeval tähti vaadata ja tähtkujudega tutvust teha. 
Muuseumitunnis kuuleme legende tähtkujudest ja vaatame säravaid täpikesi taevas. 
Iga laps saab päris oma tähtkuju välja mõelda ja sellele nime anda. 
Muuseumitunnis tutvume ka raamatu trükitähtedega.

RAAMATUGA SÕBRAKS
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Vaatame esimesi eestikeelseid raamatuid ja uurime kuidas õppisid lapsed lugema ja kirjutama 
500 aastat tagasi. Otsime üles muuseumisse peidetud muinasjututegelased, kel igaühel on 
kaasas üks täht. Kui tähed õigesse järjekorda seada, saab teada ühe väga tähtsa raamatu nime. 
Tunnis vaatame, milliseid lasteraamatud on ilmunud 100 aasta jooksul ja kuulame väikest 
vigurijuttu. Muuseumitunni lõpus meisterdame toreda mängulise järjehoidja.

Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057
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TEEMAGRUPP „Ergud meeled“
Eesmärk: teadvustada meelte kasutamist erinevates
olukordades läbi mängu ja ajalooliste näidete
Seotud õppeained: inimeseõpetus, loodus- ja sotsiaalained
Märksõnad: meeled, tervis, rühmatöö, keskaeg, ravimid

MEELI HAARAV SÕPRUS
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Muuseumitunnis räägime inimese erinevatest meeltest ja 
hoiame oma meeled erksad. Rühmatööna uurime maitseid 
ja lõhnu, kompame erisuguseid materjale, vaatame pildilt 
mängude maailma ning tähelepanelikult kuulates lahendame 
vimkaga nuputamisülesande.

ELEVANDITÄID JA MUUMIAESSENTS
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Keskajal kasutati ravimiseks teinekord päris kummalisi ja 
põnevaid aineid. Mis ravimid olid elevanditäid ja muumiaessents 
ning milleks neid kasutati? Tunnis saame katsuda ja nuusutada 
erineva ravitoimega aineid. Muuseumitunni lõpus uhmerdame 
ise kokku ühe ravimisegu.

TEEMAGRUPP „Oh ajad, oh kombed!“
Eesmärk: tähtsustada hoolivat käitumist grupis ja tähelepanu pöörata tervislikele eluviisidele

Seotud ained: inimeseõpetus, eesti keel ja kirjandus, kunstiõpetus
Märksõnad: toidukultuur, lauakombed, tervis ja tervislik toitumine

TERVEKS JA TUGEVAKS!
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)

mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Tervis on meie jaoks väga tähtis. Mida peab tegema, et püsida 
terve nagu purikas? Uurime, millist toitu süüakse, milline jook on 

parim ning kuidas toit jõuab poodi ja külmkappi. Muuseumitunnis 
nuputame, otsime ja meisterdame tervise teemadel.

KENAD KOMBED
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)

haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Muuseumitund viisakast käitumisest eri ajastutel. Uurime piltidelt, mida kandsid 
lapsed vanasti ja kuidas riietus nende käitumist mõjutas. Erinevaid peakatteid 

proovides mängime läbi elulisi olukordi ja saame teada viisakusreeglite päritolu.

LAUAKOMBED NEITSITORNIS
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)

aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Mõistatamismängu käigus avastame, millised toite on erinevatel aegadel söödud.
Tunni lõpus paneme värskelt omandatud teadmised proovile ja saame ise toite maitsta. 

Viisakas käitumine nii kodulauas kui restoranis saab selgeks ning kõhtki täis.



LOODUSE LOOTUS
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tuleb tunda ja hästi hoida. 
Mida meie saame teha looduse heaks, et ta püsiks terve? 
Tunnis saame teada, kuidas loodust hoida, prügi sorteerida ja energiat säästa.
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TEEMAGRUPP „Loodus ja tehnoloogia“
Eesmärk: õppida tundma erinevaid materjale ja saada teada, kuidas leiutised töötavad 
Seotud õppeained: tehnoloogia- ja kunstiõpetus
Märksõnad: rühmatöö, mäng ja inimene, loodushoid, keskkond, leiutamine, veevarustus

LIIKUVAD JA TRIKIGA MÄNGUASJAD
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Maailma vanimaks mänguasjaks on vurr ja paljud tänapäeval lastele tuntud trikiga 
mänguasjad leiutati juba sajandeid tagasi. Otsimismängus vaatame, milliseid liikuvaid 
ja üleskeeratavaid mänguasju leiab muuseumist. Loovtööna meisterdame hampelmanni 
või paneme pildid liikuma.

FOTOJAHT/ ORIENTEERUMISMÄNG
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)

aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Näitusel „Puhas vesi. Tallinna veevarustuse lugu“ uurime, kuidas varustati vanasti 
linnaelanikke joogiveega. Linnaruumi põnevas orienteerumismängus 

kasutame Ajapaiga vanade fotode andmebaasi. Mobiilirakenduse abil tuvastame 
kunagiste vanalinna kaevude asukohad ja saame kaevudest teada legende.
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TEEMAGRUPP
„Tassike teed ja muinasjutt“
Eesmärk: tutvustada teejoomise ja jutuvestmise traditsioone
Seotud ained: vene keel, eesti keel ja kirjandus
Märksõnad: maitsetaimed, teejoomine,
muinasjutud, kombed, rühmatöö

JOOGEM TEED: IMEJOOGI VÕLUD
Tallinna vene Muuseum (Pikk 29a)
vemu@linnamuuseum.ee, tel 53052151

Teejoomine on väga vana komme, millel on ajalooliselt olnud 
oluline roll vene perede ja kaupmeeste elus. Kes olid Tallinnas 
esimesed inimesed, kes teed jooma hakkasid? Milliseid erinevaid 
maitsetaimi saab kasutada ühe hõrgu tee valmistamiseks? 
Tunni lõpus saame ise ka maitsvat teed rüübata!

MINU OMA LOOD
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c)
mm@linnamuuseum.ee, tel 6017 057

Meil kõigil on mitu oma lugu, kus asjad hakkavad rääkima ja 
mängudemaailm muutub päris maailmaks. Vestame lugusid, 
veeretame sõnu ja pöörame jutud pea peale. Teeme ühise 
jutumängu, mille käigus loome täiesti uue ja meie enda näoga loo. 
Muuseumitunni lõpetab mänguline loovtöö.

TEEMAGRUPP „Põnev Tallinn“
Eesmärk: tutvustada legende vanalinnast ja lugusid Tallinna ajaloost

Seotud õppeained: loodusõpetus, eesti keel ja kirjandus, kehaline kasvatus
Märksõnad: Tallinna ajalugu, legendid, õuesõpe

LEGENDID VANAST TALLINNAST
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)

haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Vanalinn kihab ajaloost, legendidest ja kummituslugudest. Ilusa ilmaga avastame 
põnevaid paiku õues, halva ilma korral vestame lugusid muuseumis. Räägime 

legende Taani kuninga aiast, Niguliste ja Pühavaimu kirikutest. Saame teada, kes 
pidas pidu Rataskaevu 16 majas ja milline nägi välja Niguliste kiriku muumia.

RINGKÄIK LÄBI NELJA TORNI
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)

tonu.pedaru@linnamuuseum.ee, tel 6012605

Lühikese jala väravatorn, Tallitorn, Neitsitorn ja Kiek in de Kök on naabertornid. 
Torne ja nende vahelist müürikäiku läbides tutvume paiga ajaloo, legendide ja 
kummituslugudega ning räägime huvitavatest isikutest, kes tornidega seotud.

LEGENDIST LAUAMÄNGUKS
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)

haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Teemagrupi viimases muuseumitunnis laotame Tallinna keskaegsed legendid lauamängule. 
Räägime, milliseid mänge mängiti keskajal ja teeme ise Tallinna ajaloo ja vanalinna 

legendide põhjal oma lauamängu. Nii saame mängus kokku liita keskaja ja tänapäeva.
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21. 10 Teemapäev “Tarkus tarviline vara...”  (Tallinna vene muuseum)
22. 10 ÕPETAJATE INFOPÄEV (Neitsitorn)

23.–24. 10 Vennaskonna linnalaager (Tallinna Linnamuuseumi filiaalid)
25.–26. 10 Miiamilla öölaager (Kadrioru lastemuuseum)

27. 10 Muinasjutuhommik peredele “Helisevad muinaslood”
(Kiek in de Köki kindlustustemuuseum)

31. 10 Laste Halloween (Kadrioru lastemuuseum)

6.–7. 10 Tšehhi lastekultuuripäev (Kadrioru lastemuuseum)
13. 10 Kaisukaru perepäev (Tallinna Linnamuuseum)

13.–28. 10 Avatud mänguväljad www.avatudfestival.ee (TLM filiaalid)
14. 10 Teemapäev “Peetri 100 ametit” (Peeter I majamuuseum)

Nelja torni perepäev (Kiek in de Köki kindlustustemuuseum)
15. 10 Konverents “Tallinna kindlustuste ajaloost” (Neitsitorn)
16. 10 Töötuba Camera Obscura vene keeles (Fotomuuseum)
18. 10 Aastanäituse “STODOM- tähekombinatsioon, mis muutis Eesti fotoelu” 

avamine (Fotomuuseum)
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TEEMAGRUPP „100 aastat“
Eesmärk: luua seoseid ja mõista ajalooliste sündmuste, leiutiste mõju hariduse ja 
argipäeva elule 100 aasta vältel
Seotud ained: Eesti keel ja kirjandus, ajalugu
Märksõnad: koolielu, kultuurilugu, argielu, olmeesemed, rühmatöö, seoste loomine, 
kriitiline mõtlemine, empaatia

TARKUS TARVILINE VARA…
Tallinna vene muuseum (Pikk 29a)
vemu@linnamuuseum.ee, tel 53052151

Tunni käigus saame teada, kuidas ja mida õpiti 100 aastat tagasi. Millised koolid asusid 
tol ajal Tallinnas ja milliseid aineid õpiti? Huvitav, mida kirjutati päevikusse ja milline 
oli ühe tavalise koolikoti sisu? Lahendame põneva 100 aasta vanuse kooliülesande ja 
võrdleme, kas koolis käia oli võrreldes tänapäevaga kergem või raskem.

100 AASTAT ARGIPÄEVA
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)

haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Argielus oli ja on igapäevaseid asju, millega oleme nii harjunud, et 
enam neid ei märka. Muuseumitunnis saame teada, mis muutis argielu 

mugavamaks ja millised tähtsad sündmused, avastused ja leiutised 
mõjutasid igapäevaelu kulgemist viimase 100 aasta jooksul. 
Tunni lõpus mõtleme, mis on tänapäeval tähtsad ja olulised 

argiesemed, mis võiksid näituse vitriinis tähistada 2018. aastat.
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TEEMAGRUPP „Linnaelu läbi aegade“
Eesmärk: aidata kaasa keskaja alaste teadmiste mitmekesistamisele ja kinnistamisele
Seotud ained: ajalugu, kunstiõpetus
Märksõnad: keskaeg, linnakodanik, kaupmees, käsitööline, tsunft, gildid, raad, linnamüür, 
Liivi sõda, relvakogu, camera obscura

ELU KESKAEGSES LINNAS
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Keskaegses kaupmeheelamus uurime keskaja linnade olustikku, argielu ja olmet, 
linnade valitsemist, tsunfte ja gilde, käsitööd ja kaubandust. Saame proovida keskajale 
omaseid rõivaid, hoida käes tolleaegsete olmeesete koopiaid, uurida maitsetaimi ning 
lõpus lahendada viktoriini vahatahvleid kasutades.

RELVAD LÄBI AEGADE
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)

aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Tutvume meie unikaalse relvakoguga, kus leidub eksponaate 14.–20. 
sajandist. Uurime lähemalt relvi, mida Liivi sõjas linna kaitsmisel kasutati. 

Põhjalikumalt peatume suurtükkide valamisel Marstalli hoovis ja 
Mustpeade rollil linna kaitsel. Proovime kiivreid ja turviseid, 

samas rääkides rüütlieetikast ja palgasõduritest. Tunni lõpus saame 
maha pidada ka väikese turniiri.

CAMERA OBSCURA
Fotomuuseum (Raekoja 4/6)
foto@linnamuuseum.ee, 644 8767

Räägime ajast enne fotograafia leiutamist. Saame teada, kuidas 
kasutasid kuulsad maalikunstnikud enne fotograafiat maalimisel 
fotoaparaadi laadseid seadmeid, et lihtsustada perspektiivi 
kujutamist. Igaüks ehitab endale camera obscura, saades tuttavaks 
optika põhireeglitega.



TEEMAGRUPP „Põhja panev sõda“
Eesmärk: tutvuda uusaegse Euroopa ajaloo ning eluoluga 
ning kinnistada teadmisi Põhjasõjast nii Rootsi kui ka Venemaa 
vaatenurgast
Seotud ained: ajalugu, kunst, võõrkeeled
Märksõnad: Peeter I, Karl XII, Katariina I, Põhjasõda, tulirelvad, 
linnakindlustused, kriitiline mõtlemine, rühmatöö
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“VANA PALEE” SALADUSED
Peeter I majamuuseum (Mäekalda 2)
peetri@linnamuuseum.ee, tel 59185815

Muuseumitunnis tutvume 17. sajandi lõpust pärineva suvemõisa 
ajalooga. Uurime, miks ostis Peeter I majakese Kadriorgu ja 
nimetas selle “vanaks paleeks”. Kellega koos Peeter palees elas? 
Tunni jooksul tutvume püsinäitusel olevate esemetega, kus 
õpilased omandavad uusi teadmisi maja ja selle omanike kohta. 
Temaatilisele ekskursioonile järgneb põnev töötuba.

KINDEL LINN JA VARJUPAIK
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)
aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Linnakindlustuste erinevaid etappe – müüritorne ja bastionikäike mööda 
liikudes tekitame seoseid relvastuse ajalooga. Tulirelvade arengujoont 
läbides mõistame, miks oli vaja nii suuri muldkindlustusi juba Põhjasõja 
eelseks ajaks. Bastionikäikudes saame tutvuda tingimustega, milles Rootsi 
garnisoni sõdur oma tööd pidi tegema.

TEEMAGRUPP „Kuritöö ja karistus “
Eesmärk: tutvuda vanalinnas asuvate keskaegse arhitektuuri 
ja hoonete funktsioonidega ning mõtestada keskaegse inimese 
maailmapilti
Seotud ained: kirjandus, ajalugu
Märksõnad: Lübecki õigus, timukas, raad ja raevangla, 
kohtumõistmine, keskaegne arhitektuur

KAS RAEVANGLAS KUMMITAB?
Fotomuuseum (Raekoja 4/6)

foto@linnamuuseum.ee, tel 644 8767

Räägime ainulaadsest hoonest Tallinna linnapildis. 
Juttu tuleb hoone arhitektuurist, raevangla algsest funktsioonist 

ning tema käekäigust läbi sajandite. Räägime ka õigusemõistmisest 
keskaegses Tallinnas ning rae ja raevangla koostööst.

KURITÖÖ JA KARISTUS
Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)

aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Tutvume kohtumõistmise ja karistamise põhimõtetega keskaegses Revalis, 
kus kehtis Lübecki õigus. Arutleme selle üle, kuidas omal ajal linnas korda 

tagati ja uurime tornis leiduvaid karistusvahendeid. Räägime süü ja lunastuse 
tähendusest keskaegse inimese maailmapildis. Saame teada, milline oli 

timuka roll ja kus asusid Revali tähtsamad vangitornid.



13MUUSEUMITUNDIDE TEEMAGRUPP III KOOLIASTMELE JA GÜMNAASIUMILE

TEEMAGRUPP „Kauplemine ja poliitika“
Eesmärk: vaadata keskaegse Euroopa ajalugu ja eluolu läbi erinevate vaatenurkade ja kinnistada teadmisi Liivi sõjast
Seotud ained: ajalugu, võõrkeel, matemaatika
Märksõnad: keskaeg, ametid, gildid, tsunftid, õuesõpe, kriitiline mõtlemise, rühmatöö

KESKAEGNE LINNAELU KAUPMEHE PILGU LÄBI
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
haridus@linnamuuseum.ee, tel 615 5184

Tunnis tutvume keskaegse Tallinna ja selle elanikega. Uurime, mida 
tehti gildides ja tsunftides, kes oli mündrik ja millega tegeles timukas? 
Muuseumitunnis saame proovida keskaegseid ameteid ja kostümeeritult 
lavastame linnaelanike elu ja tegevusi. LIIVI SÕDA

Kiek in de Köki kindlustustemuuseum (Komandandi tee 2)
aet.laast@linnamuuseum.ee, tel 645 9626 või 56452372

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisest rollist Revali kaitsel. Jutuks tuleb 
Mustpeade vennaskonna vaprus Liivi sõja lahingutes ning kroonik Balthasar 
Russowi tähtsus ajalookirjutuses. Gümnaasiumiõpilased saavad sündmused 

paigutada ajajoonele ning avastada arutelus nendevahelisi seoseid. 
Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin, mis aitab kinnistada omandatud 

teadmisi.
ELU NAGU TURG (õuesõpe, maist–oktoobrini)
Tallinna vene Muuseum (Pikk 29a)
vemu@linnamuuseum.ee, tel 53052151

Liigume muuseumist välja ja läheme põnevale rännakule vanalinna tänavatel. Külastame ajaloolise vanalinna 
tähtsamaid ja elavamaid kohti – turge. Räägime, millised nägid turud välja 13. sajandil ja kus asusid Uus, Vene ja 
Heina turg? Jalutuskäigu ajal külastame ka vene kaupmeeste jaoks olulisi väljakuid ja tänavaid, mille lugu teavad 
väga vähesed tallinlased. Rännaku jooksul on õpilastel võimalik kaasa lüüa erinevates mängulistes tegevustes.
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1.–4. 11 Laste Halloween (Kadrioru lastemuuseum)
2. 11 Perepäev “Raevangla seinad sosistavad saladusi” (Fotomuuseum)

10.–11. 11 Isade maailm (Kadrioru lastemuuseum)
11. 11 Perepäev ”Puhas vesi. Kuidas joogivesi tallinlaste kodudesse 

jõudis?” (Kiek in de Köki kindlustustemuuseum)
15. 11 Näituse “Läti 100. LÄTI FOTOAJALUGU” avamine (Fotomuuseum)
17. 11 Töötuba “Teeme ja lööme trummi!”

(Kiek in de Köki kindlustustemuuseum)
22. 11 Loeng ”Tallinnas kasutatud jooginõud kesk- ja uusajal”

(Kiek in de Köki kindlustustemuuseum)



15ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В МУЗЕЕ УЧИМСЯ ИГРАЯ!
Филиалы Таллинского городского музея предлагают широкий выбор музейных уроков как для детского 
сада, так и для школьных групп. Мы рады представить вам тематические группы музейных уроков на 
ближайшие полгода. Развивающие занятия будут проходить в филиалах Городского музея, помогая 
разнообразить и облегчить учителям и ученикам прохождение школьной программы. Музейные уроки, 
сгруппированные по темам, помогут сделать процесс обучения еще более увлекательным и целостным.

Музейные уроки можно заказывать и по отдельности. Более подробные описания занятий вы найдете на 
домашней странице www.linnamuuseum.ee, выбрав необходимый филиал.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ

ДЕТСКИЙ САД
А дом где? 17

15

I ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ
Захватывающие чувства
О времена! О нравы!

18
19

III ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ И ГИМНАЗИЯ
Городская жизнь во все времена 22

II–III ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ
100 лет 21
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ЗАКАЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ
Музейные уроки, входящие в тематические группы, можно заказывать и посещать в произвольном 
порядке с сентября 2018 по январь 2019 года. Просим заранее бронировать выбранную группу музейных 
уроков в том филиале музея, куда вы планируете отправиться. Время посещения музейных уроков 
отмечаются в карте тематической группы. Карта выдается на первом музейном занятии.

СТОИМОСТЬ МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ, ВХОДЯЩИХ В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
1-й УРОК: 4 евро/ученик
2-й УРОК: 3 евро/ученик
3-й УРОК: 2 евро/ученик

ОДНОДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
При желании можно посетить все занятия в один день. В перерыве между музейными уроками 
будет возможность перевести дух и перекусить. Предлагаем льготные обеды для школьных групп 
в музее-кафе Девичьей башни или в уютном кафе Кадриоргского детского музея Мииямилла.

ОДНОДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ С ОБЕДОМ
8 евро/ученик

ПРИХОДИ И СДЕЛАЙ СВОЙ
ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

До встречи в Таллинском городском музее!



17ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «А дом где?»
Цель: обеспечить бережное отношение к окружающей среде, научить считаться с особенностями своей и другой культуры
Ключевые слова: дом, окружающая среда, традиции, национальность, отличие

В ГОСТЯХ У ДОМА
Кадриоргский детский музей Мииямилла (Койдула 21c)
mm@linnamuuseum.ee, тел 6017 057

Понаблюдаем и исследуем дома тайных жителей Кадриорга. 
Оказывается, дом может свисать с дерева, как осиный улей, или 
закручиваться в спираль, словно домик улитки. Во время урока 
сравним традиционную и современную архитектуру разных 
народов, а также смастерим себе забавных улиток. СЕКРЕТЫ «СТАРОГО ДВОРЦА»

Домик Петра (Мяэкалда 2)
peetri@linnamuuseum.ee, тел 59185815

Участники музейного урока познакомятся с загородной мызой конца XVII века 
и узнают, почему этот небольшой дом называют «старым дворцом Петра I». 

Для чего русский царь купил этот дом, и с кем он здесь жил?

ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ДОМА
Таллинский городской музей (Вене 17)

haridus@linnamuuseum.ee, тел 615 5184

Как выглядит средневековый дом, и что у него внутри? 
Выясним, чем средневековый дом отличается от современного. 

В конце занятия каждый смастерит себе маленький 
средневековый домик.



18ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ ДЛЯ I ШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «Захватывающие чувства»
Цель: познакомить с возможностями использования чувств в различных ситуациях через игру и исторические примеры
Связь со школьной программой: человековедение, природоведение, социальные науки
Ключевые слова: чувства, здоровье, групповая работа, средневековье, лекарства

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ЧУВСТВА ДРУЖБА
Кадриоргский детский музей Мииямилла (Койдула 21c)
mm@linnamuuseum.ee, тел 6017 057

На музейном уроке поговорим о пяти органах чувств человека и используем свои! 
В ходе групповой работы исследуем разные вкусы и запахи, поиграем в шпионов, а 
также по-разному посмотрим на окружающий нас мир. Научимся быть настоящими 
друзьями, подарив другу объятие! ЭССЕНЦИЯ «МУМИИ»

Таллинский городской музей (Вене 17)
haridus@linnamuuseum.ee, тел 615 5184

В Средние века люди порой лечились странными и необычными средствами. 
Что такое эссенция «мумии» и «слоновьи вши», и для чего их использовали? 

В ходе урока вы сможете потрогать и понюхать разные лекарственные травы, 
а также смешать из них свое собственное лекарство.

ИСТОРИЯ ПАРКА КАДРИОРГ (май–октябрь)
Домик Петра (Мяэкалда 2)

peetri@linnamuuseum.ee, тел 59185815

Музейный урок позволит ребятам совершить увлекательное путешествие на 300 лет 
назад и увидеть парк таким, каким его создавал русский царь Петр I. 

Кем была Екатерина I, и где находился ее «огород»? Используя свои 5 чувств, 
мы выясним, какие растения и цветы росли в этом «огороде».
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «О времена! О нравы!»
Цель: обратить внимание на бережное отношение друг к другу через групповую работу, 
сконцентрироваться на здоровом образе жизни
Связь со школьной программой: человековедение, эстонский язык и литература, искусствоведение
Ключевые слова: культура питания, столовый этикет, здоровье и здоровое питание

В ЗДОРОВЬЕ НАША СИЛА
Кадриоргский детский музей Мииямилла (Койдула 21c)
mm@linnamuuseum.ee, тел 6017 057

Здоровье и здоровый образ жизни играют важную роль. Что нужно делать, 
чтобы оставаться здоровым как огурчик? Рассмотрим, какой напиток самый 
лучший, какие продукты следует употреблять в пищу, как они попадают в 
магазин и к нам в холодильник. На музейном уроке будем думать, искать и 
мастерить! Вся деятельность во время занятия будет связана с темой здоровья.

ЧАЙ НЕ ПИТЬ – ТАК НА СВЕТЕ НЕ ЖИТЬ

СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ И НРАВЫ

Таллинский русский музей (Пикк 29а)
vemu@linnamuuseum.ee, тел 53052151

Русское чаепитие занимало особое место во многих семьях, 
в том числе и купеческих. Когда и как часто пили чай, чем 
при этом угощали? А знаете ли вы, какие лечебные травы 

можно использовать для заваривания чая?

Девичья башня (Люхике ялг 9а)
julia.voinova@linnamuuseum.ee, тел 6459626

Расскажем интересные факты о традициях питания, как менялся этикет 
поведения за столом, как выглядела посуда и из каких продуктов готовили блюда. 
Вы научитесь сервировать стол и узнаете, как правильно вести себя за столом как 

в ресторане, так и дома.
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3.–21. 12 Jõuluteemalised muuseumitunnid lasteaedadele ja koolidele 
(Tallinna Linnamuuseum)
Miiamilla jõuluprogrammid (Kadrioru lastemuuseum)

6. 12 Loeng ”Viisiketas veereb! Esimesed heliplaadid Tallinnas”
(Neitsitorn)

16. 12 Jõulud slaavi stiilis (Tallinna vene muuseum)
27. 12 Jõuluprogramm “Uue aasta tuled ja sära” (Peeter I majamuuseum)



21ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ ДЛЯ II–III ШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «100 лет»
Цель: найти связи между историческими событиями и изобретениями последних 100 лет, оценить их влияние на образование и повседневную жизнь
Связь со школьной программой: эстонский язык и литература, история
Ключевые слова: школьная жизнь, культурология, будни, предметы быта, групповая работа, нахождение связей, критическое мышление, эмпатия

СПЕРВА АЗ ДА БУКИ, А ПОТОМ – НАУКИ
Таллинский русский музей (Пикк 29а)
vemu@linnamuuseum.ee, тел 53052151

На этом музейном занятии ребята узнают о том, как учились 
их сверстники 100 и больше лет назад: какие были школы 
в Таллине, и чему учили в разных классах? Как выглядело 
содержимое портфеля, и что писали в школьном дневнике?

100 ЛЕТ БУДНЕЙ
Таллинский городской музей (Вене 17)

haridus@linnamuuseum.ee, тел 615 5184

Всегда ли можно было включить свет в комнате? 
Когда по городу начали ходить трамваи? 

Благодаря чему повседневная жизнь стала удобнее, 
какие важные события и открытия повлияли на течение 

жизни на протяжении последних 100 лет? 
На выставке “100 ЛЕТ БУДНЕЙ” можно узнать, во что 

играли дети 100 лет назад, отыскав в витринах и открытой 
комнате игрушки, с которыми играли мамы и папы,

когда были маленькими.

ФОТОИСТОРИЯ ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ
Башня Кик ин де Кёк (Командинде тее 2)

julia.voinova@linnamuuseum.ee, тел 6459626

Познакомим вас с фотографиями, повествующими историю 
превращения Сенного рынка в главную площадь столицы. Вы 

узнаете, где находился памятник Петру, как проходила трамвайная 
линия, почему именно здесь был построен Дом Искусств и много 

других интересных фактов. В конце занятия – викторина или 
творческое задание. Занятие проводится до конца октября!



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «Городская жизнь во все времена»
Цель: разнообразить и закрепить знания о Средних веках
Связь со школьной программой: история, искусствоведение
Ключевые слова: Средние века, городской житель, купец, ремесленник, цех, 
гильдия, магистрат, городская стена, Ливонская война, коллекция оружия

22ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ ДЛЯ III ШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ И ГИМНАЗИИ

ЖИЗНЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ
Таллинский городской музей (Вене 17)
haridus@linnamuuseum.ee, тел 615 5184

В доме средневекового купца учащиеся узнают о повседневной жизни 
горожанина того времени. Кто и каким образом участвовал в управлении 
городом, чем отличается гильдия от цеха, какой товар привозили и вывозили 
из города, как одевались его жители? Примерим средневековые одежды, 
рассмотрим копии предметов быта того времени, изучим приправы и ответим 
на вопросы викторины, используя восковые дощечки.

КУПЕЦ-ПЛУТЕЦ (май-октябрь)
Таллинский русский музей (Пикк 29а)
vemu@linnamuuseum.ee, тел 53052151

Участников занятия ждет увлекательное путешествие по Сенному, 
Новому и Русскому рынку, где им предстоит познакомиться с бытом 
купцов, их товарами и расценками. Выясним, где и как взвешивали 
товар, а также как купцов наказывали за некачественную продукцию.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Башня Кик ин де Кёк (Командинде тее 2)

julia.voinova@linnamuuseum.ee, тел 6459626

Музейное занятие знакомит с правосудием и наказаниями в средневековом 
Ревеле, где действовало любекское право. Узнаем о самых важных тюремных 

башнях города, исследуем методы наказания и услышим рассказ о жизни 
городского палача. В конце занятия предлагаем попробовать себя в роли 

праведного судьи!
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