
Vana-Võromaa muuseumite haridusprogrammid 2018/2019 õppeaastal

Põhikooli III aste

7. klass

TEEMA
MUUSEUMITUND/ 

PROGRAMM/KESTUS
SISU/TEGEVUS(ED) SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

Orienteerumine
Maastikumäng Karilatsis                           

(1,5 kuni 2 tundi)

Orienteerumismäng võistkondadele. Plaani järgi orienteerumine, 

ülesannete ja mõistatuste lahendamine ning palju värkset õhku. 

Mängus ei ole oluline kiirus, vaid tuleb üles leida määratud 

punktid ning vastata õigesti mängu kontrollküsimustele.

Võimalik on valida ka võrokeelne mänguvariant.

Ajalugu, loodusõpetus, 

eesti keel, kehaline 

kasvatus.

Põlva Talurahvamuuseum,  tel +372 

5801 8601/+372 5210 671 

muuseum@polvamaa.ee 

polvatalurahvamuuseum.ee

Koolielu
Vana-aja koolitund                                  

(1,5 tundi)
Loeme „Meie Isa“ palvet ja Jakobsoni lugemisraamatut ning 

arvutame pulkadel. Proovime kirjutada linnusulega, tavalise 

sulega ja tuššiga. Ulakamad paneme herneste peale põlvitama.

Ajalugu.

Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

Mõõdud, mõõtmine
Vanamoodi mõõduvõtt                                   

(1 tund)
Kas vanasti kasutusel olnud mõõtühikud toimivad samamoodi kui 

tänapäevased? Selles praktilises muuseumitunnis võtame mõõtu 

vanaaegsel moel ja vande mõõteriistadega.

Loodusõpetus, 

matemaatika.

Põlva Talurahvamuuseum,  tel +372 

5801 8601/+372 5210 671 

muuseum@polvamaa.ee 

polvatalurahvamuuseum.ee

Kodukoha lugu
Elu ümber Tamula!                               

(1,5 tundi)
Vaatame muuseumifondis olevaid kalapüügiriistu, püüame ka 

kalu  mitmel erineval moel (kalapüük on mänguline). Vaatame, 

kuidas on Tamula järv läbi aegade muutunud, mida head on meile 

järv andnud. Lõpuks meisterdame koos endale ühe kala.

Loodusõpetus, 

kodulugu.
Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

Rahvarõivad
Rahvarõivaste programm 

(1,5 tundi)
Tutvume muuseumifondis olevate rahvarõivastega. Räägime 

rahvarõiva kandmiskommetest, lõngade värvimisest, mustrite 

kujunemisest. Iga laps tikib endale käevõru.

Tööõpetus.

Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

Aastaringsed muuseumitunnid

 Muuseumitundide külastamiseks on vajalik eelregistreerimine. Tunnid on tellitavad teile sobival ajal ja laste vanusele vastavas pikkuses.
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Kohalik keel

Keel kui identiteedi kandja: 

eesti keel ja võro kiil                                                     

(1 tund)

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Loeme võrukeelset 

"Kalevipoega". Viktoriin.

(Võimaluse korral  viib tunni läbi Võru Instituudi teadur)

Interdistsiplinaarne.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi 

Memoriaalmuuseum, tel +372  

7821 798/+372 56297242 ja 

info@lauluisa.ee     lauluisa.ee

Rahvajutud
Jutt tuleb jutust                                            

(1,5 tundi)

Jutuvestmine, mõistatamine ja mängimine on olnud osa meie 

esivanemate argielust. Kust tulevad meie rahvajutud, legendid ja 

muinasjutud saab selgemaks, kui istud pimedas rehetoas või 

ronid üles veski kivilaele. Saab nii jutte kuulata, kui neid ise vesta 

ja mõne jutu võib isegi valmis mõtelda.

Kirjandus, eesti keel. Põlva Talurahvamuuseum,  tel +372 

5801 8601/+372 5210 671 

muuseum@polvamaa.ee 

polvatalurahvamuuseum.ee

Ajalugu
Keskaeg                                                  

(1,5 tundi)
Ekspositsiooni põhjal ja fondimaterjalidega ilmestatud täiendav 

koolitund selgitab kaitserajatiste tekkimise põhjusi, võõrvägede  

vallutusretki, kaubanduse arengut tutvustab arheoloogilisi leide

Ajalugu, keskaeg.
Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

Muuseumikogud
Muuseum kohvris                        

(45 minutit)

Kohvritunnid sobivad ilmestama neid ajalootunde (ka teisi 

ainetunde), kus on juttu Eestist ja eestlastest. Programm elvadab 

koolitundi, tekitab huvi muuseumi ja seal hoiul olevate esemete 

vastu ning ärgitab lapsi ka oma ümbruskonnas huvilisema pilguga 

ringi vaatama, sest iga möödunud päev on ju juba ajalugu.

Ajalugu, 

ühiskonnaõpetus, 

kirjandus.

Põlva Talurahvamuuseum,  tel +372 

5801 8601/+372 5210 671 

muuseum@polvamaa.ee 

polvatalurahvamuuseum.ee
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Rahvakalender ja  tähtpäevad 

KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

SEPTEMBER

5. - 7. september

Seenenädal Mõniste 

Talurahvamuuseumis                            

(1,5 tundi)

Õpime tundma seeni. Seenenäitus.

Loodusõpetus. Seened.
Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

11. - 14. september

Talupere tervisepäev                         

(2 tundi, koos toitlustuse ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi)
Programm koosneb neljast 30-ne minutilisest osast.Saun on 

maainimese tohter: kuidas saunas tervist parandada.

Loodusõpetus. Inimene.

Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

20. - 21. september

Jahimehepäev                                    

(2 tundi, koos toitlustuse ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi) Programm koosneb neljast 30-ne minutilisest osast.Jahimehe 

tegemised. Õpime tundma loomi ja nende jälgi.

Loodusõpetus. Loomad.
Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

25. - 28. september

Lambapäev                                      

(2 tundi, koos toitlustuse ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi) Programm koosneb neljast 30-ne minutilisest osast.Lammas 

annab villa: mida ja kuidas villast teha saab.

Loodusõpetus. Inimene, 

loomad.
Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee
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KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

OKTOOBER

1.- 5. oktoober

Leivanädal Karilatsis                                    

(1,5 tundi)
Suitsuhõngulises rehetoas saad teadmise, kuidas leib on 

sajandeid eestlase lauale jõudnud. Käime läbi teekonna 

viljakülvist leivatüki suhupanekuni.

Inimeseõpetus, 

kirjandus, eesti keel.

Põlva Talurahvamuuseum,  tel +372 

5801 8601/+372 5210 671 

muuseum@polvamaa.ee 

polvatalurahvamuuseum.ee

2. - 5. oktoober 

Leivanädal Mõniste 

Talurahvamuuseumis                       

(2 tundi, koos toitlustuse ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi)

Programm koosneb neljast 30-ne minutilisest osast.Viljateradest 

toiduni: jahvatame terad jahuks, valmistame leiba, saia, kohvi ja 

kamakäkki.

Loodusõpetus. Inimene. 

Taimed. Toit.

Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

NOVEMBER

1. - 2. november

Hingedepäev Mõniste 

Talurahvamuuseumis                              

(1,5 tundi, koos muuseumi 

külastusega kuni 2 tundi) Räägime hingedepäeva kommetest Lõuna-Eestis. Soovi korral 

väljasõit hingepuude juurde. (2*6 km)

Rahvakalendri tähtpäev.
Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

DETSEMBER

3.- 18. detsember

Jõulud                                                      

(1,5 tundi) Räägime vanadest jõulukommetest ning vaatame, millised olid 

ettevalmistused pühadeks.

Lapsed saavad endale meisterdada ühe ilusa jõulukaunistuse.

Rahvakalendri tähtpäev.
Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

11. - 14. detsember

Jõulunädal Mõniste 

Talurahvamuuseumis                        

(kuni 2 tundi, koos toitlustuse 

ja muuseumi külastamisega 

kuni 3 tundi)
Toimetame üheskoos jõulueelseid toimetusi kingituste, 

maiustuste ja juttude jutustamisega. 

Rahvakalendri tähtpäev.
Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee
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KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

MÄRTS

5.- 23. märts

Nägemise õpetus 

(muuseumitund näituse juurde-

45 minutit)

Selles programmis heidame pilgu meelte maailma. Püüame aru 

saada pimeda inimese maailmast. Proovime silmad kinni teha 

igapäevaseid tegevusi (söömine, asjade ära tundmine kompamise 

kaudu). Mängime "pimesiku" mänge.

Inimeseõpetus-meeled.
Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

19. - 26. märts

Munapühad                                  

(1,5 tundi) Räägime munadepüha kommetest. Peseme nägusid kasemahlaga, 

lööme pajuurbadega, punume punaseid paelu ning meisterdame 

ja mängime (munade otsimine, veeretamine, munajooks jne.)

Rahvakalendri tähtpäev.
Vana-Võromaa Kultuurikoda, tel 

+372 5804 6692/+372 56297243 

lagle@vorumuuseum.ee 

vorumuuseum.ee

KUUPÄEV TÄHTPÄEV TEGEVUSE SISU SEOS ÕPPEKAVAGA MUUSEUM JA KONTAKTID

MAI

14. - 17. mai         

Talupere kevadtööd                                    

(2 tundi, koos toitlustuse ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi)
Tutvustame talus tehtavaid kevadtöid.

Loodusõpetus. Inimene.

Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee

15. - 18. mai

Suvistepühade kombed                         

(2 tundi, koos toitlustamise ja 

muuseumi külastusega kuni 3 

tundi)
Kaseoksalõhnalise   suvistepüha pidamine talus.

Rahvakalendri tähtpäev.

Mõniste Talurahvamuuseum, tel 

+372 525 7027/+372 526 4778 

info@monistemuuseum.ee  

monistemuuseum.ee
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