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VIIMSI VABAÕHUMUUSEUMI KÜLASTUS
EESMÄRGID:
• Laps tunneb Eesti vetes elavaid kalu.
• Laps oskab nimetada erinevaid
veekogusid.
• Laps tunneb veeohutusnõuded.
• Laps tegutseb juhiste järgi.
• Laps tunneb rõõmu õppimisest.
• Laps saab aru kuuldu sisust ja annab
oma mõtteid suulises kõnes edasi.

MIDA ME TEADA SAIME?
Maju nimetati
rehielamuteks ja see maja
oli pea 200 aastat vana.
Seinad tehti majadel kivist
ja mõni maja oli tehtud
Pirita kloostri varemest
saadud paekividest.
Katuseks olid rookatused.
Ja maja pidas väga hästi ka
tormile vastu.

MIDA ME TEADA SAIME?
• Tutvustati suviseid tegemisi rannakülas,
kuidas elati, mis töid tehti ja milliseid
vahendeid töötamiseks ja kala püüdmiseks
kasutati.

• Seejärel räägiti, kuidas vanasti olid
inimesed lühemad ja seetõttu ka majad
madalamad.
• Uksepiit oli madal sellepärast, et toas oleks
soe ja soe õhk ei läheks ruumist välja.
• Üks inimene valvas alati rehealust tuld ja
seda inimest nimetati rehepapiks.
• Suitsu välja ajamiseks jäeti ukse juurde
väike auk.
• Rehes magati, tehti süüa ja erinevaid töid.

• Inimesed elasid pirruvalgel või ainult
akendest tulevast valgusest, sest elektrit ei
olnud. Pirru oli selline asi, mis pandi ühest
otsast põlema ja väikesed valgusvihu käes
said valgust ja töötada.

MIDA ME TEADA SAIME?
• Meile tutvustati erinevaid
veekogusid - meri, jõgi, järv.
• Eestis on näiteks 1200 järve, millest
kõige suuremad on Peipsi järv ja
Võrtsjärv.

• Räägiti ka ohutusest ujumisel ja
paadisõidul.
• Saime ise päästevesti selga panna.

MIDA ME TEADA SAIME?
• Inimene pidi elama looduslikest
vahenditest, palju töötama ja palju
sööma.
• Toitu sai ümbrusest – loodusest ja
merest. Tutvustati kohalikke Eesti
kalu.
• Lest ujub külg põhja poole.
• Haug valiti rahva meelest rahvuskalaks,
kuid kuna on röövkala, siis otsustati
räime kasuks.
• Angerjas ujub ööpäevas keskmiselt 50
km.
• Kalad magava silmad lahti, sest neil
pole silmalaugusid.

Aitäh Viimsi
Vabaõhumuuseumile ja
toredale giidile Annaliisale,
kes meile kõiki tegemisi
tutvustas.

MIDA LAPSED ARVASID JA TEADA SAID?
Klen – „Mulle meeldis kõige rohkem, kui räägiti kaladest. Ma käin ise ka palju kalal“. Hanna – „Kivivisked olid
väga toredad“. Oskar – „Tööriistad olid huvitavad, näiteks see karp, kus kalad olid sees ja see pandi vette, et
kalad oleks mitu päeva elusad ja värsked“. Victoria – „Meisterdamine oli tore. Ja ma sain päästevesti ka
proovida“. Tony – „Saapavise oli äge!“ Säde – „Tegelikult oli kõik tore, tädi oli väga sõbralik“. Tormi – „Ma olen
varem käinud Vabaõhumuuseumis, aga mitte giidiga. See oli palju huvitavam“. Lenna – „Ma ei tea, kõik oli
tore“. Benjamin – „Ma olen Austraalias hoopis teisi kalu näinud kui siin Eestis. Enne teadsin ainult räime“. Enso
– „Oleks tahtnud ise kala püüda“. Carl – „Me issiga käime ka palju kalal, aga kunagi ei pane päästevesti selga“.
Jasmin – „Sain teada, et vees peab ettevaatlikult käituma. Ma käisin ükskord ujumas ja kukkusin ujumisrõnga
pealt vette, aga õnneks ei olnud sügav“. Loore – „Naised tegid süüa ja mehed tegid tööd“. Lisandra – „Ma ei ole
kunagi kalal käinud, seega oli väga äge. Mul on kodus ka kalad aga neid ei tohi süüa“. Jesper – „Kala värvimine
oli äge! Tegin kurja kala“. Marietta – „Mulle meeldis kõik, kiikuda oli lõpus väga tore!“ Miina – „Kõik oli tore“.
Helena – „Mulle jäi meelde see, et Eesti suurimad järved on Peipsi järv ja Võrtsjärv“. Mikk – „See rehemaja ja
rookatus olid väga ägedad, ma olen maal ka selliseid näinud“. Denis – „Mulle meeldis kõige rohkem kiviga vette
visata“.

