Tere tulemast Eesti Rahva Muuseumisse!

4

Kuidas vanasti asju tehti, näeb näitusel "Talu elu ja ilu". Pere tegi
kõik vajaminevad asjad ise. Mehed tegid puu- ja naised riidetöid.
Lapsed õppisid vanemate kõrvalt.

Tegutseme tähtsate asjadega – vähemalt saja tähtsa asjaga...
Kirjuta siia vähemalt 10 neljatähelist sõna.

Mis töid sinu peres tehakse?
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Töö käis ikka

Liigu kapirea lõpuni. Keera vasakule ja liigu läbi vasakpoolse
ukse regilaulu keerdkäiguni.
Tee muuseumikülastusest laul! Eeskujusid vaata ja kuula
ekraanidelt regilaulu keerdkäigu ees ja teisel pool.

Uuri puumaterjale ja puutööriistu. Millise tööriistaga saab
uuristada puukaussi?

Kui mina seekord ERMis käisin, siis
mina ...

SAAG

Mis on lapse töö?

Astu sisse püsinäitusele „Kohtumised“.

Vastus peitub ussi kõhus!

uga.

Laulupeoga seotud saladus ootab
sind Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis!

Vaata fotosid regilaulu käigus!
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EI JAH
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sülda pikk.

Saunalava tuli teha haavapuust ja pudrumänd männiladvast.
Kui hästi tunned puid sina? Uuri hobuse juures puunäidiste
rõngast ja märgi numbri järele puu nimetus.

SÜLD

Nr 1
Nr 2

KÜÜNAR

Siruta käed laiali ja sinu sõrmeotste vahe ongi süld!
Igaüks saab natuke erineva mõõdu, aga väiksem vastus
kui 1 x 2 sülda näitab, et sa pole õiget asja veel leidnud!
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näituselt lastetuba. Mis asjad siin on sulle tuttavad?

Millised tegelased on näituse lastetoa tapeedil?
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Mis loom istub lapse süles?
Ta oli abiks suvisel lastetööl –
loomade karjatamisel.
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Blond poiss karjatab
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Neilt loomadelt saab villa, millest kootakse soojad riided või
kaunis vaip.
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Kangastelgedel kudumist saad harjutada Liivi Muuseumis.
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Piilu kinnaste ja ehete vitriini taha ning leia mannekeenid, kel on
seljas vanaaegsed rõivad.
Mis riideid kandis 1915. aastal elanud Kihnu
?
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Kontrolli vastuseid klaasseina ääres "metsas" olevalt lehelt!

JALG

Eesti riigi kohta saad rohkem teada Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis!

Leia
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Kas seda tööriista on näha ka mõnes puutööd tutvustavas ﬁlmis?
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sülda lai ja
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Kas onnivara portaalis
on selline onn?
EI JAH

Saalis "Rahvas ja riik" on Eestile väga tähtis
asi: kõige esimene
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Uuri linnanäituse kolmelt videoekraanilt,
mida ja kuidas lapsed mängivad.

See on
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Mehel on seljas
Poisil on käes
Abielunaisel on ees
Tüdrukul on seljas

Uuri rahva
te mustreid ja kiika ka näitusele
„Aja jälg Eesti vaibal“. Millise mustriga vaipa sa tahaksid?
Joonista oma muster või jätka etteantud mustri joonistamist!

Kes tänapäeval selliseid riideid
kannab?
a) Kihnu Virve
b) Mark Soosaar
c) Karl-Erik Taukar

Uuri vanavanematelt, milliseid riideid nemad lapsena kandsid.
Mida nende pere koos tegi?
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Mis materjalidest vanasti riideid tehti?
Mine Kihnu pere juurest läbi helehallide uste Tegelussaali ning
leia mänguväljade logoga kapiukse tagant kast!
Otsusta, millise materjaliga on tegu ja kirjuta alla vastav number.

PÜSINÄITUSE
„KOHTUMISED“ PLAAN
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Pane asjad kasti tagasi ja sulge kapiuksed!

Millest jutustavad mustrikirjad vaipadel, kinnastel ja kirivöödel?
Vaibasaali keskel on puuteekraan, mis tutvustab mustrite salakirja.
Usu või mitte, aga Eesti Rahva Muuseum pani vaibad helisema.
Kuidas kõlab sinu muster helide keeles?

Tõlgi oma muster vaibamuusikamängijaga!
Aseta muster pildistaja alla lauale ja jälgi juhiseid ekraanil.
Pildi tegemiseks vali ekraanilt fotokaamera märk.
Erinevate mustriosade esile toomiseks vea ekraanil ristkülikut suuremaks või
väiksemaks. Ole kannatlik – muusika loomine on masinale raske ülesanne!
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Tänapäeval kasutame suhtlemisel pigem kõnet ja kirjatähti. Eesti
t on nimetatud üheks kaunima kõlaga keeleks maailmas.
Kuidas tekib heli sõnade hääldamisel?
Leia näituselt "Keelekatel" kõriorel!

Vanal ajal sai puuduoleva asja vahetuskaupa tehes. Kõige vanem
Eestis leitud
– metallist mündid – on 3. sajandist.
Uuri Rõuge vitriini väikeselt videoekraanilt, mitu pildil olevat eset
sai osta araabia hõbemüntide eest viikingiajal.
22,59 gr hõbeda eest sai osta

Pane masin pedaale vajutades tööle!

Märgi joonistusele, millises suu
või kõri osas tekib heli tähtede
I, Ä ja Õ moodustamise ajal.

nuga

Tase III

klaashelmest

EI

JAH

Uuri keeleskosmose ruumis, mitut eesti keele murrakut on
kõneldud.

A) 2

B) 104

C) 343

Kõige tähtsam
on eestlastele sajandeid olnud
. Söödi ka suppi, körti (jahusuppi), sülti ja silku.
Millist neist vanaaegsetest toitudest sööksid sina?

„Jätku leiba!“

Kuidas sina kaitseks oma vara viikingite sõjaretke eest?
Meie videotel ei ole heli. Mis häält teevad prahihunnikus tegutsev
lind ja loom?

Astu teisest uksest välja. Kõnni kolm sammu vasakule ja keera
vasakule. Mine näitusel "Ajarada" enam-vähem otse vähemalt 35
sammu ja leia Rõuge linnuse nelinurkne vitriin.

Teised tase III mänguvälja muuseumid:

Korraldajad

Koostööpartnerid

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

Toetajad

Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu Ülikooli muuseum,
Tartu tähetorn ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum,
Viljandi Linnaraamatukogu, Eesti Ajaloomuuseum
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Ave Kikas, Diana Loot (tekst 2018)
© Liisa
Kruusmägi
(illustratsioonid
2016)
© Virge
Loo (illustratsioonid
2018)

Loodusmuuseumi
programmid
Teised Eesti Rahva
Muuseumi programmid
www.loodusmuuseum.ee
erm.ee
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Keera ümber! Milliseid fotodel tehtavaid toite ka sinu kodus
valmistatakse?

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Ole videosid vaadates kannatlik! Vanasti oligi elu aeglane!

Täida hommikusöögi taldrik oma tavapärase toiduga.

Suundu toidunäitusele „Süüa me teeme“. Keera ukse juurest
vasakule, astu 10 sammu näitusele ja vaata paremale.
Loe kokku moosi või supi tõstmise töövahendid, mis ei ole
valmistatud puidust.

Eesti Rahva Muuseum
2018

Metall oli kallis vara ka ilma
mündiks vermimata. Mida tehti
varandusega, kui oli sõjakäiku
oodata? Vaata ﬁlmi Rõuge puuteekraanilt!

Nüüd tasub üle vaadata enne näituse külastust kirja pandud
d! Kas näituselt leitud ja sinu kirja pandud sõnad
kattusid? Usun, et leidsid iga teema kohta veel vähemalt
kümme uut asja. Nii saimegi kokku 100 tähtsat asja.
Aga meil on veel tuhandeid asju, mida avastada!
Oled alati oodatud!
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100 tähtsat asja

mõõka
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Kas eesti keel on igas Eestimaa nurgas ühesugune?

kopranahka
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Vaata teadlaste videot ja kontrolli,
kas sinu hääliku meisterdamise
kohad läksid täppi.
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