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Klassilõpuekskursioon ööbimisega 
 „Tõe ja õiguse otsingul“ 

 

 
Tammsaare sünnikodu ja „Tõe ja õiguse“ tegevuskoht kutsub teid avastama ja ise kogema kirjandust, 
kultuuri, loodust ja ajalugu autentses keskkonnas läbi aktiivse tegevuse. Teises keskkonnas, soode ja 
rabade keskel, nii nagu elasid „Tõe ja õiguse“ tegelased, suureneb õpilase side taimede ja loomadega, 
avastatakse enda jaoks uusi teadmisi Tammsaarest, „Tõest ja õigusest“ ning rikastatakse oma 
maitsemeeli eesti traditsioonilise toiduga. Vargamäel aidatakse mõista meie esivanemate eluolu ning 
luuakse side minevikuga, mida on aastaid hiljem peale kooli lõpetamist hea meenutada. Tegevused on 
meeskondlikud ning toetavad üheskoos hakkama saamist.   
Meie uus pakett on pühendatud Tammsaare 140ndale juubeliaastale. See on õppeaineid lõimiv ja 
kaasaegne, olles hariv ja meelelahutuslik ning sobides oma olemuselt suurepäraselt kooliaasta 
lõpetamiseks. 
Ööbimisega klassiekskursioon kestab kaks päeva, ajakava on võimalik kohandada vastavalt teie 
soovidele. 
 

Kellele:   14-19aastased õpilased (põhikooli lõpuklassid ja gümnaasium) 

Millal:    mai - juuni 

Inimeste arv:   maksimum inimeste arv 40 

Paketis osalevad: A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel SA, Rummusaare Puhkemaja OÜ,  

   Toidutuba OÜ, Järva-Madise kirik 

 

Hinnapakkumine (arvestatud 25 osalejaga): 
Rummusaare Puhkemaja rent    24 h    462 € 

Toitlustamine (lõunasöök, hommikusöök)  17 € / in   425 € 

Programmilised tegevused     8 h    375 € 

Giiditeenus      3 h      50 € 

Toidutöötuba/õhtusöök     21 € / in   525 € 

Summa kokku (sisaldab käibemaksu)                  1 837 € 

 

http://www.vargamae.ee/
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Pakett sisaldab: 
 Ekskursiooni „Tõe ja õiguse radadel“. Ringkäigul tutvutakse Tammsaare lapsepõlve eluoluga, mis aitab 

mõista „Tõe ja õiguse“ tegelaste igapäevaelu, katsumusi ja rõõme. Tammsaare-Põhja talu näitel saadakse 

ülevaade 19. sajandi II poole taluelust. 

 Toidutöötuba „Me armastame Eestit“. Tervislikus ja modernses Eesti kööki tutvustavas töötoas kasutatakse 

roogade valmistamisel talu toidulaual leiduvat – rukkileiba, odrakruupi, läätsi. Olenevalt hooajast saab põnevaid 

nippe ka naadi jt huvitavate toorainete kasutamiseks. Sekka tuleb juttu ka 19. sajandi talutoidust ja „Tõe ja 

õiguse“ söökidest. 

 Matk Kodru rabas. Maastik Tammsaare sünnitalu ümbruses pole enam selline nagu see oli kirjaniku 

lapsepõlves. „Tões ja õiguses“ kaevas Andres kraave, et soost maad juurde saada – kraave kaevas ka Andrese 

prototüüp Tammsaare isa Peeter Hansen. Matkal üle endiste heina- ja karjamaade saab ülevaate, kuidas on 

inimene maastiku kujunemist mõjutanud, tutvuda saab rabataimedega. Tammsaare vanemate ajal kasutati rada 

üle Kodru raba taliteena. 

 Järva-Madise kiriku külastust. Just selle kiriku kellad helisesid üle soo Vargamäele ja andsid märku 

jumalateenistuse toimumisest. Järva-Madise kiriku torniga võrdles sulane Juss „Tões ja õiguses“ laka redeli 

pikkust. Tegemist on ühe väikseima ühelöövilise kirikuga Eestis. 

 Hilisõhtune matk Kõrvemaa looduskaitse alal. Matk viib Napu lõkkeplatsile. Kuulame öiseid hääli, jälgime 

valgust, Räägime maastiku muutumisest ja neid põhjustavatest teguritest, tutvustame piirkonna loomi, linde, 

taimi. Lõkkeplatsil on grillimise võimalus. Matka pikkus 6 km, kestvus umbes 2 tundi. 

 Kahte programmi muuseumis 

1. Programm „Teeme ise teatrit“ Programmis kehastutakse „Tõe ja õiguse“ tegelasteks. Steenid, mida 

üksteisele ette kanda, on välja valitud Vargamäel mängitud etendustest. Oma tõlgenduse saab anda 

Andresele, Pearule, Krõõdale või mõnele teisele tegelasele. 

2. Programm „Vanarahva mängud ja seitsmevõistlus“ Teatevõistlus talutööriistadega paneb proovile 

võistkonna osavuse ja koostöövalmiduse. Alade seas on näiteks looga alt läbi pugemine, kaelkookudega 

vee kandmine, kotisjooks. Vanarahvamängudest on valikus nt vägikaikavedu, mõistatamine, 

paelapunumine. 

Majutust Rummusaare Puhkemajas. Rummusaare puhkemaja pakub majutust kuni 40-le inimesele. 

Peamajas asuvad köök, kaminasaal, söögituba, dušširuumid sooja veega (5 dušši) ja magamistoad: kaks 6-

kohalist tuba (narivoodid), kolm 4-kohalist tuba (narivoodid), kuus 3-kohalist tuba (kušetid). Territooriumil on 

grillkoda ja puuküttega saun. 

 Kolme toidukorda. Toidud on inspireeritud eesti köögist ning sobivad kokku pakutava paketiga. 

 Seminar. Õpetaja omal soovil on võimalus õpilastega läbi viia seminar, mille läbiviimiseks pakub muuseum 

abistavaid materjale nt. töölehed, et kinnistada õpilastes programmis saadud teadmised. 

http://www.vargamae.ee/
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Ajakava: 
Päevapakett1 

1. Päev  

Kl 10 Ringkäik muuseumis 

Kl 11.30 Muuseumi programm „Teeme ise teatrit“ 

Kl 12 Lõunapaus 

Kl 12.30 Muuseumi programm „Seitsmevõistlus“ 

Kl 13.15 Väljasõit Rummusaarde  

Kl 13.25 Majutumine tubadesse  

Kl 14 Seminar. Õpetaja soovil  

Kl 15-17 Vaba aeg/Aktiivsed tegevused  

Kl 18 Toidutöötuba/Õhtusöök 

Kl 22-24 Öised jutud metsas 

2. Päev 

Kl 10 Hommikusöök 

Kl 11 Rabamatk Kodru rabasse 

Kl 12.30 Järva-Madise kirik  

Kl 13.00 Tagasisõit koju 

 

 

 

Päevapakett2

1. Päev  

Kl 13 Järva-Madise kirik 

Kl 13.30 Rabamatk Kodru rabasse 

Kl 14.15 Muuseumi programm  „Seitsmevõistlus“ 

Kl 15.00 Majutumine tubadesse 

Kl 15:30 Aktiivsed tegevused  

Kl 17 Toidutöötuba/õhtusöök 

Kl 19 Vaba aeg/Aktiivsed tegevused 

 

Kl 22-24  Öised jutu metsas  

2. Päev 

 Kl 10 Hommikusöök  

 Kl 11 Ringkäik muuseumis  

 Kl 12.30 Muuseumi programm „Teeme ise teatrit“ 

 Kl 13 Lõunapaus 

 Kl 13.30 Seminar muuseumi karjatallis. Õpetaja 

soovil 

 

Lisaküsimustele vastab muuseumi pedagoog-programmijuht Kristi Kirss +372 5340 3461, kristi@vargamae.ee 

http://www.vargamae.ee/

