Korraldaja
Korraldajad

ELA MUS
LABOR
Õ P P E

Koostööpartnerid

Mine näitusemaja teisele korrusele.
Trepist üles ja paremale. Mine lõpuni
otse.

Paremast nurgast otsi üles lammas.
Mida võis lammaste villast teha, mida
laevadel kasutati?

HEA

Edasi liigu linanäitusele hästi suurte
sammudega. Loe samme.
Uuri mikroskoobist kanepi seemet ja
Mikroskoobi kõrval, laua peal näed
vaata, mis lauale pandud esemetest on köisi. Proovi siduda õigesõlme. Kas
kanepist tehtud. Kas tead, et kanepioskad seda sõlme ka lahti siduda?
kiust tehti laevaköisi, purjeid ja kalaavõrguniiti

Leia näituselt üles linatöötlemisriistad
ja kirjuta nendele nimetused juurde.

Eesti Põllumajandusmuuseum
hõlmab suurt ala, millest oled ainult
osa näinud. Tule meile taas külla,
meil toimub palju põnevaid üritusi!

Kirjuta, millest võivad olla tehtud
kaluri riided, kalavõrk, köis ja purjed.

Proovi villatöötlemisriistasid. Mida
veel tehakse lambavillast? Tõmba
nendele esemetele ring ümber.

Toetajad

Oled suurepärast tööd teinud!
Avastasime koos, et ilma lina, villa ja
kanepita ei saaks meremees oma
ametit pidada! Põllumees aga jääks
ilma tomatite, kartulite ja kõrvitsateta, kui need meile omaseks saanud
köögiviljad poleks mere kaudu sadu
aastaid tagasi Euroopasse jõudnud.

7—10aastastele

Mänguväli
„Hingesugulane“

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:
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Eduard Vilde Muuseum
Paks Margareeta
Haapsalu
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Eesti Põllumajandusmuuseum
2016
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Partnerid

Teisi meremeestesõlmi saad õppida
siduma Paksus Margareetas.

Otsi laudast üles elusaid lambaid!

Uuri ekspositsioonist, mida sai linast
teha.

Ekspositsioonimaja vasakpoolses
ruumis maali linaõlivärvidega endale
üks meene.

© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Katrin Vask, Inga Zemin (tekst 2016)
© Virge Loo (illustratsioonid 2016)

Teised
Eesti Põllumajandusmuuseumi
programmid
www.epm.ee

avatudfestival.ee

TERE TULEMAST EESTI
PÕLLUMAJANDUSMUUSEUMISSE!

TINGMÄRGID

Muuseumis saab vaadata põnevaid
näitusi, õppida leivategu ja puutööd,
külastada seppa ja teha ponile pai.
Muuseumis on uudistamiseks väljas
ka vanad aurumasinad, traktorid,
isetehtud masinaid ning palju muud
nii suurtele kui väikestele.

OTSI/UURI

MÕTLE

KIRJUTA

RÄÄGI

TEE ISE

TEE KODUS

Otsi ekspositsioonist üles hobune ja
vannasader.

LINA- JA LINNUNÄITUS
PÕLLUMAJANDUSTEHNKIA

RUKKIKÜÜN

PARKLA

Liigu näitustemajja. Liikumisviisiks
vali ühe jala peal hüppamine,
tagurpidi jooksmine või galopp.

TEHNIKAVÄLJAK

Otsi näitusel üles toonekurg. Ole
toonekure poole näoga ning astu 10
sammu vasakule. Jõuad veskini.
Vaata, kuidas vesiveski töötab.
Kirjuta, milliseid veskeid veel tead.

Vesiveski vastas näed kausse viljateradega. Sorteeri seemned õigetesse
anumatesse. Tuleta meelde, millise
muinasjutu tegelane pidi seemneid
sorteerima

Veskist mine tee lõpuni otse ja keera paremale. Mine kartuliekspositsiooni
stendi all asuva puuteekraani juurde. Otsi puuteekraanilt üles, kuidas
kartul Eestisse jõudis. Märgi kartuli teekond kontuurkaardile.

Mis on veskil puudu? Joonista puuduolev seade juurde.

MUUSEUMIAED

NISU

ODER

Millised on sinu pere lemmiktoidud kartulist?
Milliseid toite saab kartulist veel teha?

LAUT

TUULIK

MÄNGUVÄLJAK

AREEN

EMAJA
NÄITUST

Leia sõnasegadikust Ameerikast
Euroopasse jõudnud taimed.

MESINDUSNÄITUS

R

ÕPIKODA

U
TÕLLAKU

LEIVATARE

KOHVIK

HÄÄRBER

Miks sinu arvates vanasti öeldi, et
naine künnab põldu, mees künnab
merd?
Kes peaks olema vannasadra
taga?

Mida veel põllul näeb? Joonista kodus.

RUKIS

KAER

