Meremuuseumi linnalaager „Laeva elu, elu laeval. Mereametid” toimub 27.-29. aprillini
2018 Lennusadamas. Oodatud on eesti ja vene keelt kõnelevad lapsed vanuses 8-13 eluaastat.
Osalustasu on 85 eurot. Registreerimine lõpeb kohtade täitumisel.
Laagi 3-päevases programmis tutvuvad lapsed kolme erinevat tüüpi laeva ja ajastu
meremeeste ametite ja eluga purje-, auru- ja sõjalaevadel. Kavas on põnevad kohtumised,
mereretk Eesti vanimal purjelaeval Hoppet, ekskursioonid, elamuslood, rollimängud ja
töötoad ning ühisprogrammid mängude ja lauludega. Linnalaager toimub eesti keeles, mis
annab hea võimaluse lastel oma keele- ja suhtlemisoskust harjutada ja praktiseerida
tavapärasest erinevas keskkonnas. Lisaks arendavad tegevused laste meeskonnatöö oskusi.
• Esimesel päeval saavad lapsed lähemalt tuttavaks purjelaeva ajastu mereametitega.
Üheskoos uurivad laagrilised näitust „100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 19182018” ja seilavad ehtsa purjelaevaga „Hoppet” merele. Õpivad iseseisvalt looduslikust
materjalist purjelaevu meisterdama, meremehesõlmi tegema, tähekaardi järgi ilma
vaatlema ja merekaarte joonistama. Kõige lõpuks toimub meeleolukas jungade
henseldamine ja vastuvõtt laevaperre.
• Teisel päeval kohtuvad lapsed meremuuseumi teaduritega fotokogudes ja merekaartide
arhiivis ning tutvuvad elu ja oluga sõjalaevadel. Töötubades saab teha signaallippe,
tõelise jäämurdja kambüüsis kokata, merelaule laulma õppida ja pilli mängida.
Seikluslikus rollimängus otsitakse koos kadunud allveelaeva Lembit kaptenit. Õhtul
mängivad ja laulavad osalejad meremeeste kombekohaselt lõõtspilli saatel merelaule.
• Kolmandal päeval tutvuvad lapsed auru-jäämurdja Suur Tõll elu ja oluga. Laagri
lõpetab autasustamine ja pildistamine.
Lapsed kohtuvad teiste seas muuseumi koguhoidja Andres Eeroga ja kunstnik Roman
Matkiewicziga. Külla tuleb muusik Maria Vessmann koos lõõtspillimängijaga ja sõjalaeva
kunagine komandör Toivo Arumäe.
Tegevused toimuvad Lennusadama siseruumides, merel paiknevatel muuseumilaevadel ja
väisatakse Eesti Rahvusraamatukogu. Osalejatel tuleb riietuda ilmastikule vastavalt.
Laagripäevad algavad kell 9.00, millele järgneb laagri lipu heiskamine ja hommikusöök. Igal
päeval on soe lõunasöök, õues käimine ja mängud. Toidutalumatusest palume registreerimisel
teada anda!
Laagri eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse peale registreerimist meilile. Laps on
laagri nimekirjas, kui osalustasu on ülekantud meremuuseumi arvele. Lisaks laagris osalemise
ankeedile tuleb lapsevanemal täita tõend ja see allkirjastatult enne laagrit laagrijuhile esitada.

