Tere tulemast 19. sajandi koju!
Siin majas on tehtud kõik nii, nagu oli
väga ammu - umbes siis, kui vanaema
vanaema oli veel väike laps. Siis olid
paljud asjad teisiti: näiteks polnud elektrit
ega lampe, nende asemel olid küünlad.
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Vaadake elutoas ringi ja mõelge
koos, kuidas pereliikmed siin vanasti
aega võisid veeta. Mida nad siin tegid?
Mängisid klaverit, laulsid ja
kuulasid teiste musitseerimist.
Vajutage õrnalt üht klaveriklahvi
ja kui hea viis pähe tuleb, siis
laulge seda koos.

Tikkisid ja tegid käsitööd.
Uurige, mis on tikkimislaua sahtlites.

Lugesid raamatuid.
Piiluge sisse raamatukapi
ümmargusest klaasaknast
ja vaadake vanu raamatuid.

Vaadake lähemalt tikkimislaua jalgu.
Millega need lõpevad? Kas toas on veel mõni
mööbliese, mille jalad lõpevad käppadega?
Kelle käpad need on? Mis häält see loom teeb?

Söögituba

Astuge söögituppa
ja kuulatage...
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Küsige muuseumitöötajalt,
uma
?
ta võib teile avada kellakapi ukse
ja näidata, kuidas see kell töötab.
Kas olete kuulnud muinasjuttu
kitsetallest, kes ronis kurja hundi
eest kellakappi peitu?
Jutustage seda lugu või tuletage see
muinasjutt üheskoos meelde. Uurige
ja arutlege, kas kitsetall mahuks selle
kellakapi sisse peitu.
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Kui lusti veel üle jääb,
võite proovida kellaga
ühes taktis kiikuda.
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Piiluge esmalt sisse p emehe töötoa uksest.
Sö

Kas teate, mis linnud elavad
peremehetoa puuris? Kas oskate
öelda, mis värvi on nende suled?
Kas olete neid linde metsas või
pargis näinud?

Peremehe
töötuba I

Töötoas elavad sinine ja roheline viirpapagoi. 19. sajandil oli
kombeks pidada kaugetelt maadelt pärit värvilisi linde, kelle
eksootilise kõlaga vidin rõõmustas majaelanikke.

Kuulake
papagoide laulu ja
proovige seda järele teha.
Kui papagoid on vaiksed,
siis võib-olla vastavad
nad, kui neile laulate.

Kassidel, koertel ja teistel loomadel on karvad, lindudel aga suled.
Lindude kirjut sulestikku on ilus imetleda, aga suled võivad ka
inimesele kasulikud olla. Selles toas on sulgi kasutatud kahes kohas.
Kas leiate need üles? Ühel juhul on suled hästi nähtavad, teisel juhul
väga hästi peidetud.
Kontrollige vastuseid järgmise
lt lehekü
ljelt.

Peremehe
töötuba II
Peremehe kirjutuslaual on
näha kahte valget sulge.
Neid kasutati vanasti tindiga
kirjutamiseks — need on nagu
vanaaegsed pastapliiatsid.

Voodi on kaetud
suure sulepadjaga.
Kui tänapäeval magame
pea sulepadjal ja vahel
sulgedega täidetud
teki all, siis vanasti
võidi magada suure
sulepadja peal, mis
kattis tervet voodit.
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Köök

Köögis on hästi aru saada,
et majapidamises pole elektrit.
Siin pole elektripliiti ega külmkappi,
on hoopis puudega köetav pliit
koos soojakapiga.

vanaa
Uurige

egset pliiti.

Kuidas see
töötab
?
Arutage, kuidas saaks siin
erinevaid roogi valmistada.
Kus saab keeta kartuleid või
küpsetada kooki?
aurukumm
soemüür
siiber
pliidiplaat

pliidirõngas

kolle

soojakapp

praeahi

Küsige muuseumitöötajalt,
äkki on mõni töö, mida saaksite
siin ise proovida!

