Tere tulemast Viljandi Muuseumisse!
Muuseum asub ajaloolises apteegimajas ja siin elab
muuseumisõber öökull. Kas teadsid, et öökull on
rahvapärane nimetus ja tegelikult on ta nimi hoopis kakk?
Kodukakke elab näiteks ka Viljandi lossivaremetes.

Muuseumi öökullil ei
ole veel nime.
Mis ta nimi võiks olla?

Otsi loodustoast üles
kõige suurem lind.
Aga milline on siin sinu
arvates kõige pisem
linnuke?

Vanasti mängisid lapsed lihtsate puuleludega. Need
olid laste jaoks väga armsad ja tähtsad. Otsi üles
korvike, kus sees on pulgaloomad. Uuri mänguasju.
Kas leiad üles hobuse, lehma, sea ja lamba? Ühenda
joonega looma pilt ja mänguasi.

Loomad on vitriinidesse kokku pandud.
Millises vitriinis olevad loomad päriselt
looduses koos elada ei saa?
Miks?

Pane pärast loomad korvi tagasi.
Kas sinul on ka kodus mänguloomi?

Öökullile meeldib muuseumis uurida. Siin plaanil näed,
millistes tubades ootavad sind ülesanded.

Muuseumis on väga palju tähtsaid asju, isegi üle 100!
Läheme neid otsima.

See Viljandi
järvest püütud
haug on 122 cm
pikk. Joonista
kala kõrvale, kui
pikk oled sina.
Kas sina oled
Viljandi järves
ujunud? Aga
kas sa kalal oled
käinud?

Liigu nüüd kolmanda
ülesande juurde,
mis asub rehetoas.

Otsi rehetoast üles jõulusokk.
Vanasti käisid jõulude ajal
ringi just sellised sokud,
kes tahtsid pererahvaga
mängida. Tähtis oli
sokku kiita ja talle
tänutäheks pähkleid anda.
Joonista soku suhu pähklid.
Võta kotikesest pähkleid ja
anna neid ka päris sokule.
Võid soku enda kätte võtta
ja sellega mängida.
Pane pähklid pärast kotti
tagasi.

Astu järgmisesse ruumi.

Siin on peidus üks vana tähtis kaitsemärk –
silmusnelinurk. Ühenda punktid ja vaata, milline
see on.
Kas leiad selle mustri ka rahvariiete vööde pealt?
Milliseid mustreid sa veel näed?
Kas oled näinud rahvusmustreid ka kodus või
toidupoes?

Istu mugavalt patjadele.
Viljandi Muuseumist on kirjutatud palju raamatuid. Mõnda
neist saab laenutada Viljandi Linnaraamatukogust.
Muuseumis on ka suur maalikogu, millest osa on näitusel
Kondase Keskuses.
Aita öökullil leida tee raamatukokku ja Kondase
Keskusesse.

Tase II

100 tähtsat asja
Viljandi Muuseum
2018
Liigu teisele korrusele.
Vahepeal uuri kindlasti
ka muuseumi ajutist
näitust.

Aitäh, olid tubli!
Tule meile jälle külla!

Korraldajad

Koostööpartnerid
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MUUSEUM
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Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

Teised Viljandi Muuseumi programmid
muuseum.viljandimaa.ee
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Viljandi Linnaraamatukogu, Kondase Keskus,
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla, Tartu Mänguasjamuuseum
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Paljud meie jaoks igapäevaselt tähtsad asjad on aja
jooksul palju muutunud. Otsi toast üles pildil olevad
asjad ja mõtle, mis need on.
Millised on need asjad praegu? Ühenda õiged vastused
joonega..

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee
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