Hea noor avastaja! Rõõm sind näha Eesti Tervishoiu
Muuseumis! Kutsume sind avastusretkele, kus vastame
koos väga tähtsatele küsimustele. Kes me oleme? Mis on
meie keha sees? Kuidas me orienteerume maailmas?
Kas suhkur on hea, halb või polegi vastus nii lihtne?

Tere! Mina olen arheoloog Timo. Ma
uurin vanemaid ajastuid. Aitan sul
vastata esimesele tähtsale
küsimusele. Kes me oleme?

2. korrus

Kirjuta, mis on
nende kehaosade
nimetused!

Mis on pildilt
puudu?
1)

Näita noolega, kes millal elas.

Mina olen doktor Miia. Olen siin, et koos
sinuga leida vastus teisele tähtsale
küsimusele. Mis on meie keha sees?

Joonista, missugused
mõtted sul tavaliselt
peas on.
1

aju

Huvitav, millest sinu
silm koosneb? Leia
vastused! Vihjed saad
silmatoast.

2

süda
komm
2)

magu
Missugust lõhna ei saa
meeltetoas nuusutada?

hammas
väga ammu

u 7 000 000 a tagasi

10 000 a tagasi

praegu

Ühenda omavahel õiged paarid: pilt ja selle tähendus. Mis
oli olemas juba ammu ja mis on tekkinud suhteliselt hiljuti?

Tere! Mina olen peaaju, sinu
suur sõber. Uurime, missugused
meeleelundid aitavad meil maailmas
orienteeruda.

kasetõrv
kohv
kaneel
piparmünt

silm
Näita enda peal, kus need
kehaosad asuvad!

Esimeste linnade teke

Mina olen Jüri ja töötan
mikrobioloogina. Uurin
väikeseid asju, mida palja
silmaga näha ei ole.
Vaatame koos, millest
meie organid koosnevad.

Kahel jalal kõndimine
Kalastamine

Milliseid meeli me
kasutame?

Tule kasutamine
Toidu küpsetamine
lihaskude

Ühenda punktid!

Katsu, kas sa tunned naha all
oma koljut.
Katsu oma nina ja kõrvu. Kas sa
tead, miks luukerel nina ei ole?
Katsu ettevaatlikult silmalauge
(kohad meie silmade ümber).
Pane käsi kõrva ja põse vahele ja
tunneta, kuidas lõug liigub.

kõhrkude

epiteelkude

rasvkude

Leia ja puuduta oma kehal rasvkude (nt kõht), lihaskude (nt käsi
või jalg), kõhrkude (nt kõrv), epiteelkude (nt nahk), proovi lisaks
katsuda sidekude (nt luud).

Vaata mikroskoobis
närvikude. Kas sa näed
närvirakke? Joonista,
mida sa nägid.
Vaata, mida ma nägin. Kas meie pildid on väga erinevad?

Inimesed kuuluvad liiki

on osake, millest koosnevad meie organid ja keha.

Kirjuta iga
meele juurde
õiged asjad.
komm, vikerkaar, kolmnurk, külm vesi,
ilutulestik, ilm, kleit, lilled, raadio, parfüüm,
kuum tee, äädikas, seep

Väga suur töö on juba tehtud! On tore teada, et oleme targad
inimesed, kellel on rindkere keskel ilus ja võimas elund nimega
süda, mis koosneb imepisikestest rakkudest. Ees ootab veel
palju avastusi suhkru kohta! Kindlasti külasta ka ajaloomuuseumi
Maarjamäe lossi ja leia seal sahtlist sõjajärgsed laste maiustused.
Ole tubli ja alati uudishimulik! Ootame sind tagasi muuseumisse.

3. korrus

Kuidas nimetatakse suhkrut,
mida leidub puuviljades?

Tauno ja Milvi tervitavad sind! Me oleme
suhkrukuubik ja siirupitilk. Tule mängi koos
meiega suhkrumängu!

Märgi, kus on sinu
kehas peamised
suhkruvarud.
Millest tehakse
suhkrut, mida
lisatakse
magustoidule?

Tase III

Suhkur on:

KES EI

hea

SEE

100 tähtsat asja

,

Eesti Tervishoiu Muuseum
2018

EI JOO

halb

Kas mesi on
ka suhkur?

Kas nätsu
närimine = hambapesu?
ei

jah

Mis kujul müüdi
suhkrut varem?

jah

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

ei

Korraldajad

Koostööpartnerid

Kes tunneb kõige paremini maitset?
Millised maiustused on varasemad?

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

# Mängi muuseumis &
# Mängi kodus

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

Teised Eesti Tervishoiu Muuseumi programmid
tervishoiumuuseum.ee
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