Vana-Võromaa muuseumite haridusprogrammid 2022/2023 õppeaastal.

Põhikooli II aste
4. - 6. klass
Muuseumitundide külastamiseks on vajalik eelregistreerimine.
Tunnid on tellitavad teile sobival ajal ja laste vanusele vastavas pikkuses.

Aastaringsed muuseumitunnid
TEEMA

MUUSEUMITUND/
PROGRAMM/KESTUS

Orienteerumine

Otsi sihti!
(1,5 tundi)

Eesti
(rahva)kultuuritegelased

Tutvumine Fr. R.
Kreutzwaldi elu ja
tegevusega
(1 tund)

Taluelu

Koolielu

Ajalugu,
kodukoha lugu

SISU/TEGEVUS(ED)
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.
Tutvustatakse muuseumi interjöö-ekspositsiooni elumajas ja
kirjanduslikku väljapanekut muuseumi aidahoones.
Suur lauamäng: Kalevipoja teekond maailma otsa.
Temaatilise märgi kujundamine.

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA
Inimeseõpetus,
eesti keel, kehaline
kasvatus, ajalugu,
loodusõpetus.

Eesti keel.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 7821 798/+372 5804 6800
info@lauluisa.ee lauluisa.ee

Mõniste Talurahvamuuseum,
Kehaline kasvatus,
tel +372 56228538
eesti keel,
monistemuuseum@wi.ee
tööõpetus.
monistemuuseum.ee

Talulaste mängumaa
(2,5 tundi)

Mängime mänge, mida mängiti 100 aasta eest - osavusmängud, töid
jäljendavad mängud ja liikumismängud. Meisterdame mänguasju.
Programm koosneb kuuest 20-minutilisest osast.

Karilatsi koolitund
(1,5 tundi)

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Vanamoodi koolitund Karilatsi koolimajas, kus koolipreili juhendamisel
Ajalugu, eesti keel, tel +372 5801 8601
saab lugeda ja rehkendada ning sule-tindiga kirjutada. Räägime
inimeseõpetus. polvamaa@wi.ee
kooli(lapse)elust vanasti ja vaatame ringi näitusel „Kuke kannul kooliteel”.
karilatsimuuseum.ee

Ajaloo allikal
(45 minutit)

Muuseumikogus on vanad ja veel vanemad asjad. Miks just need? Kust
ajaloolased teavad, mis ajaloos juhtunud on? Millised on kirjalikud ja
millised esemelised allikad, kuidas neid lugeda? Mis siis, kui sündmused
pole kirja pandud? Kes on arheoloog ja mida ta uurib?
Tunnis vaatame kiviaegseid Tamula, Kääpa ja Villa haua- ja asulaleide ning
ka hilisematest aegadest pärit arheoloogilisi ja ajaloolisi museaale ja
ürikuid.

Ajalugu.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5629 7354
Mirja.Ots@wi.ee
vorumuuseum.ee

Vana-Võromaa muuseumite haridusprogrammid 2022/2023 õppeaastal.
Ajalugu,
kodukoha lugu

Pioneeri päev
(1,5 tundi)

Kuidas kulges koolipäev ja mida toredat tegid õpilased Nõukogude Eesti
koolis. Otsime sarnasusi ja erinevusi tänase päevaga, saame selgeks
mõned pioneeritarkused, teeme riviharjutusi ja koostame seinalehte.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Inimeseõpetus,
tel +372 5801 8601
ajalugu, eesti keel,
polvamaa@wi.ee
kehaline kasvatus.
karilatsimuuseum.ee

Vana-Võromaa muuseumite haridusprogrammid 2022/2023 õppeaastal.

Ükskord ammu, ammu...
(1,5 tundi)

Rahvajutud, legendid, mõistatused, rahvalaulud-mängud, kõigile teadatuntud muinasjutud … Kas teadsite, et võite need kõik leida Karilatsi
Vabaõhumuuseumist? Kui ei, siis tulge neid otsima ja leidma. Saab nii jutte
kuulata, kui neid ise vesta ja mõne jutu võib isegi valmis mõtelda.

Eesti keel,
kirjandus,
inimeseõpetus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Rahvajutud
Fr. R. Kreutzwaldi
muinasjutud kui väärtuste
kasvatajad
(1 tund)

Muuseumikogud

Muuseum kohvris
(45 minutit)

Muinasjututund

Pikkjalg, osavkäpp ja
Teravsilm
(1,5 tundi)

Muinasjututund

Muinasjututund

Vaeslapse käsikivi
(1 tund)

Helde puuraiuja
(1 tund)

Tutvutakse Fr. R. Kreutzwaldi muinasjuturaamatute ja illustratsioonidega
kirjanduslikus ekspositsioonis.
Jututuba: räägitakse ja mängitakse Kreutzwaldi muinasjuttu "Helde
puuraiuja" või vaadatakse filmi "Põhja konn".

Eesti keel.

Kohvritunnid sobivad ilmestama neid ajalootunde (ka teisi ainetunde), kus
on juttu Eestist ja eestlastest. Programm elavdab koolitundi, tekitab huvi
Inimeseõpetus,
muuseumi ja seal hoiul olevate esemete vastu ning ärgitab lapsi ka oma
eesti keel, ajalugu
ümbruskonnas huvilisema pilguga ringi vaatama, sest iga möödunud päev
on ju juba ajalugu. Võimalik tellida veebitund.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 7821 798/+372 5804 6800
info@lauluisa.ee lauluisa.ee

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601/+372 5210 671
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Muinasjutu "Pikkjalg, Osavkäpp ja Teravsilm" jutustamine. Tegevused
valikus: 1. Pikkjalg hobusekarjas (tagaajamismäng), 2. Teravsilm Piirisilla
nõida tabamas (osavusmäng), 3. Osavkäpp õnnepaela punumas.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Eesti keel, kehaline
Memoriaalmuuseum,
kasvatus,
tel +372 51928199
tööõpetus.
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Muinasjutu "Vaeslapse käsikivi" jutustamine, käsikivi ja teraviljade
tutvustamine, erinevatest teraviljadest küpsetiste maitsmine.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Keel ja kõne, mina Memoriaalmuuseum,
ja keskkond.
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Muinasjutu jutustamine, muinasjutus mainitud puude tutvustamine
Kreutzwaldi muuseumi õues või piltidelt. Oma kuldvitsakese värvimine.

Eesti keel,
loodusõpetus,
tööõpetus.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee
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Muinasjututund

Muuseumitund

Lopi ja Lapi
(1 tund)

Kirjaniku kodu
(1 tund)

Muinasjutu jutustamine, muinasjututeemalise pildi joonistamine
värvipliiatsitega.

Tutvumine Kreutzwaldi elumaja ja aiaga, muinasjutu kuulamine, pildi
joonistamine.

Eesti keel,
kunstiõpetus.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Keel ja kõne.
Kunst.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 7821 798/+372 5804 6800
info@lauluisa.ee lauluisa.ee
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 7821 798/+372 5804 6800
info@lauluisa.ee lauluisa.ee

Muuseumitund

Arsti kodu
(1 tund)

Tutvumine elumajas Kreutzwaldi arstikabineti ja arstitööga. Märkmiku
"Terviseterad" koostamine. Dr. Kreutzwaldi tervishoiualased nõuanded.

Inimeseõpetus,
tööõpetus

Praktiline töötund

Köitmine
(1 tund)

Raamatu kaane kaunistamine teemadel Tarkuseraamat, Siil, Tark mees
taskus, Papa Kreutzwald või vabalt valitud paberitega.

Tööõpetus,
kunstiõpetus.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Praktiline töötund

Tekstiilitrükk
(1 tund)

Olemasolevate trükipakkude või taimedega trükkimine oma kaasavõetud
naturaalsest materjalist esemele : T-särk, poekott, linik, pearätik vms.

Tööõpetus,
kunstiõpetus.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Tööõpetus.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum,
tel +372 51928199
marika.sepp@wi.ee lauluisa.ee

Praktiline töötund

Paberitegu
(1,5 tundi)

Paberimassist paberi valamine, kaunistamine. Osaleja saab kaasa oma
valatud paberi.
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Rahvakalender ja tähtpäevad
KUUPÄEV

TÄHTPÄEV

TEGEVUSE SISU

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA

SEPTEMBER
5.- 16. september

7.- 22. september

19.-23. september

27.-29. september

Sügist otsimas
(1,5 tundi)

Selles programmis õpitakse kõikide õppeainete seost ümbritseva looduse
Loodusõpetus,
ning inimeste sügishooajaliste tööde ja tegemistega. Jalutuskäigul õpitakse
eesti keel,
märkama looduse muutumist ja sellest inspireerituna meisterdatakse
kunstiõpetus,
ühiselt.
kehaline kasvatus.

Mõniste Talurahvamuuseum,
tel +372 56228538
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee

Maaliline sügis on käes
(1,5 tundi)

Räägime muutustest looduses, seoses sügise saabumisega. Tutvume
Loodusõpetus,
erinevate köögiviljadega, saame teada kui kasulikud nad meie tervisele on.
eesti keel,
Maitseme mõnda ajasaadust. Tutvume toidupüramiidiga. Vaatame
kunstiõpetus,
Kõrgema Kunstikooli Pallase näitust "Teisel pool Võru." Mängime ja
kehaline kasvatus.
maalime, aga ilma pintslita!

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 56 61 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Tsaariaegne koolipäev
(1,5 tundi)

Selles programmis kutsume Teid sajanditagusesse koolipäeva. Saame
teada, milliseid õppeaineid vanasti õpiti, millised olid riided ja kuidas võis
kulgeda ulaka poisi koolipäev. Tutvume krhvli ja tahvliga ning uurime,
mida võis leida lapse nädala leivakastisst.

Mõniste Talurahvamuuseum,
Ajalugu, eesti keel,
tel +372 56228538
matemaatika,
monistemuuseum@wi.ee
kehaline kasvatus.
monistemuuseum.ee

Karjalaste mihklipäev
(1,5 tundi)

Teeme lõket ja mängime karjalaste mänge - luurivedamist, vägikaikavedu
jne. Kaeme rehetarre ja katame mihklipäeva piknikulaua. Võimalik tellida
veebitund.

Eesti keel, kehaline
kasvatus, ajalugu.
Loodusõpetus,
inimeseõpetus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Lood linast
(1,5 tundi)

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Linal on palju lugusid - kuidas saab linaseemnest pühkmenarts, seda
Ajalugu, eesti keel.
tel +372 5801 8601
uurime magasiaidas. Tutvume ja töötame linatöötlemisriistadega, räägime Loodusõpetus,
polvamaa@wi.ee
linalugusid. Vaatame kauneid linaseid esemeid.
inimeseõpetus.
karilatsimuuseum.ee

26.- 30. september

Mihklipäev
(1,5 tundi)

Talupoja aastaringis on mihklipäev väga tähtis, siis lõppevad välitööd ja
algavad tubasemad tegemiused. Mihklipäev on alati olnud tore ja
oodatud, sel päeval tööd ei tehtud, peeti hoopis laatu ja peremees maksis
sulastele tehtud töö eet. Programmis tutvume mihklipäeva kommetega,
mängime ja meisterdame.

KUUPÄEV

TÄHTPÄEV

TEGEVUSE SISU

September

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Ajalugu,
tel +372 56 61 6862
loodusõpetus,
lagle.lindenberg@wi.ee,
kehaline kasvatus,
lagle.lindenberg@gmail.com
eesti keel.
vorumuuseum.ee

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA
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OKTOOBER
3.-7. oktoober

10. -14. oktoober

5.-27. oktoober

17.- 21. oktoober

5. - 27. oktoober

25.-27. oktoober

11.-21. oktoober

Ajalugu, eesti keel,
kirjandus.
Loodusõpetus,
inimeseõpetus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Lambapäev
(1,5 tundi)

Saame teada mida lambal meile pakkuda on. Proovime kätt
lambapügamisel (mitte päris lambal, vaid lambanahal), kraasime, tallame
vokki ja kerime lõnga. Heidame pilgu peale villastele esemetele, mis meil
muuseumis on.

Loodusõpetus,
eesti keel,
kunstiõpetus.

Mõniste Talurahvamuuseum,
tel +372 56228538
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee

Inimese 5 meelt
(1,5 tundi)

Räägime inimese meeltest. Teeme katsetusi, kus paneme proovile
erinevad meeled. Näiteks, kuidas saab süüa ja liikuda nii, et ei näe või kas
saab kompimise teel asju ära tunda. Mängime mänge, kus saab oma meeli
kasutada.

Inimeseõpetus,
eesti keel,
loodusõpetus.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Leib meie laual
(1,5 tundi)

Leivapäeval õpime tundma erinevaid teravilju taimena ja terana; saame
teada millisest teraviljast valmistatakse leiba, millisest saia, millisest putru, Loodusõpetus,
mida sööb hobune, mida lehm ja siga; proovime läbi tööd rehepeksust
eesti keel, kehaline
jahvatamiseni kiviaegsel ja taluaegsel viisil, maitseme kodus küpsetatud
kasvatus.
leiba.

Leivanädal Karilatsis
(1,5 tundi)

Suitsuhõngulises rehetoas saad teadmise, kuidas leib on sajandeid
eestlase lauale jõudnud. Käime läbi teekonna viljakülvist leivatüki
suhupanekuni.

Mõniste Talurahvamuuseum,
tel +372 56228538
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Loodusõpetus, tel +372 5661 6862
mina ja keskkond, lagle.lindenberg@wi.ee,
liikumine ja kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Puu - üks vägev materjal
(1,5 tundi)

Tutvume erinevate puuliikidega. Proovime ära arvata puutükkide ja lehtede nimesid. Saame teada, mis puust vanasti erinevaid esemeid ja
tööriistu tehti. Mõnda tööd proovime teha. Kinnistame teadmisi läbi
mängude, meisterdame.

Sügisene koolivaheaeg
Karilatsis

Inimeseõpetus,
matemaatika, eesti
Otsmis- ja leidmismäng "Üheksa korda…", mõistatused ja meisterdamine.
keel, loodusõpetus,
Osaleda saab ajavahemikul kell 11-14.
tööõpetus,
kehaline kasvatus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Tutvume teraviljadega, leivategemiseks vajalike tööriistadega ja räägime
leivateost. Vaatame ja proovime, kuidas saadi jahu kiviajal. Proovime ära
arvata erinevaid teravilju ja neist saadavaid tooteid. Maitseme erinevaid
leibu.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Leivatund
(1,5 tundi)

Loodusõpetus,
eesti keel.
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KUUPÄEV

TÄHTPÄEV

TEGEVUSE SISU

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA

NOVEMBER
7.- 13. november

Võru keele nädal
(1,5 tundi)

Võru keele nädalal kõnõlõmi võro keelen ja tutvumi võro kultuuriga.
Mängimi muusõumi man võro keele mängu.

Mõniste Talurahvamuuseum,
Eesti keel, kehaline tel +372 56228538
kasvatus.
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee

Hingesaun
(1,5 tundi)

Räägime hingedeajast ja hingesantidest. Kuna 2023. aasta on suitsusauna
aasta, siis tutvustame muuseumis meie esivanemate saunas käimise
tarkusi. Võrumaal on sauna peetud pereliikmeks, keda teretati. Usuti, et
sauna tuleb minna alati hea tujuga. Saun oli kui pühapaik, kus raviti
haigeid, sünnitati, pesti ka surnuid. Tähtsal kohal oli saunaviht, proovime
meiegi ära arvata, millise puuokstest mingi viht tehtud on. Mängime ja
meisterdame.

4.-12. november

Mardipäev
(1,5 tundi)

Tutvume mardipäeva kommetega. Mängime läbi mardiõhtu. Vaatame,
mida kõike pidid mardid koos pererahvaga tegema, enne kui neile midagi
head kaasa anti. Kindlasti laulame, mängime, mõistatame ja meisterdame,
mõne julgema maskeerime ära.

Eesti keel,
tööõpetus,
muusikaõpetus.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

14.-18. november

Mustrinädal
(1,5 tundi)

Mustreid saab teha erinal moel, neid saab joonistada liivale, puidule,
kududa kudumistesse, heegeldada linikutesse. Vaatame, mis mustreid
leidub meil muuseumis ning milliseid meie riietel, proovime ise ka
joonistada erinevaid mustreid.

Loodusõpetus,
eesti keel,
inimeseõpetus,
kunstiõpetus.

Mõniste Talurahvamuuseum,
tel +372 56228538
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee

7.-25. november

Karilatsi mardikadrinädalad
(1,5 tundi)

21.- 25. november

Kadrid tulevad külla
(1,5 tundi)

1. - 25. november

Sandiskäimise kombed vanasti ja tänapäeval. Meisterdame sandimaske,
laulame mardilaule ja käime ka muuseumimajades. Võimalik tellida
veebitund. Tundi saab tellida ka võro keeles.

Loodus, mina ja
keskkond,
liikumine.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Eesti keel,
tel +372 5801 8601
inimeseõpetus,
polvamaa@wi.ee
käsitöö, muusika.
karilatsimuuseum.ee

Mõniste Talurahvamuuseum,
Teeme tutvust kadripäeva kommete ja keeldudega. Korraldame ühe vahva
Eesti keel, kehaline tel +372 56228538
kadrikarnevali, kasutame selleks muuseumis olevaid kostüüme. Teeme
kasvatus.
monistemuuseum@wi.ee
ringmänge ja mõistatme mõistatusi.
monistemuuseum.ee
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18.-25. november

Kadripäev
(1,5 tundi)

KUUPÄEV

TÄHTPÄEV

Tutvume kadripäeva kommetega. Meisterdame endale kaunistuse ja
maskeerime ennast ära- ilusateks ja valgeteks, sest kadrid just ilusad
olidki. Laulame, mängime ja mõistatame.

TEGEVUSE SISU

Eesti keel,
tööõpetus,
muusikaõpetus.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA

DETSEMBER
5. - 20. detsember

Jõuluprogramm
(1,5 tundi)

Tutvume vanade jõulukommetega ja piparkookide saamislooga.
Piparkooke valmistati juba keskajal, need olid tehtud puust vormidega ja
neid said endale lubada vaid väga rikkad, sest toorained olid kallid.
Programmis vaatame pilte vanadest piparkoogivormidest, saame suu
magusaks, mängime ja meisterdame.

6. - 21. detsember

Jõulud Karilatsis
(1,5 tundi)

Kaasamängitav jõuluetendus. Jõuludest - aasta oodatuimast pühast - tuleb
juttu meie muuseumitunnis. Põikame jõuluajas nii minevikku kui tulevikku
ja lõpetame piparkoogilõhnalises olevikus. Saab laulda ja mängida,
mõistatada ja meenutada. Teekonnal kohtame põnevaid jõuluaja tegelasi.

5.-22. detsember

Jõulud Mõniste
Talurahvamuuseumis
(2,5 tundi)

KUUPÄEV

TÄHTPÄEV

JAANUAR
9.- 31. jaanuar

Muuseumid ja arhiivid

Meisterdame. Ringkäigu lõpuks on igale lapsele üllatus, tee ja
piparkoogid.

TEGEVUSE SISU

Eesti keel,
tööõpetus,
kunstiõpetus.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Eesti keel,
inimeseõpetus,
ajalugu, kehaline
kasvatus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Mõniste Talurahvamuuseum,
Eesti keel, kehaline
tel +372 56228538
kasvatus,
monistemuuseum@wi.ee
kunstiõpetus.
monistemuuseum.ee

SEOS
MUUSEUM JA KONTAKTID
ÕPPEKAVAGA

Tutvume muuseumitöö telgitagustega: muuseumi fondides olevate
esemete ning nende hoiustamistingimustega.
Mõniste Talurahvamuuseum,
Seletame lahti, miks on vajalik vanade esemete säilitamine ja külastajatele
Ajalugu,
tel +372 56228538
tutvustamine ning milline ese sobib museaaliks.
ühiskonnaõpetus. monistemuuseum@wi.ee
Viime läbi näidiseseme seisukorra hindamise, kirjeldamise ja esmase
monistemuuseum.ee
ettevalmistamise hoiustamiseks.
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VEEBRUAR
Veebruar

Tuli - kõige peremees
(1,5 tundi)

Kuidas aga saadi ja hoiti tuld enne tikkude tarvituselevõttu? Mis valgustas
Ajalugu,
pimedat rehetuba? Arutleme tule tähtsusest taluelus ning tänapäeval,
inimeseõpetus,
meisterdame küünlaid. Muuseumitundi saab tellida ka võro keeles.
ühiskonnaõpetus,
Võimalik tellida veebitund.
eesti keel, käsitöö.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Mina ja keskkond, tel +372 5661 6862
Küünlapäev
1. -9. veebruar
loodusõpetus, lagle.lindenberg@wi.ee,
(1,5 tund)
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee
Tutvume sõbrapäeva kommetega. Eestisse jõudis see päev alles 1987.
Vana-Võromaa Kultuurikoda,
aastatel, sel ajal hakati koolides korraldama ka selle puhul popp-poiste ja - Keel ja kõne, mina tel +372 5661 6862
Sõbrapäev
(1,5
13. - 17. veebruar
tüdrukute valimisi. Meiegi lähme ajas tagasi ja proovime, mis ülesandeid
ja keskkond,
lagle.lindenberg@wi.ee,
tundi)
pidid siis noored täitma. Valmistame sõbrale ka väikese kingituse. Teeme
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
ühe hea ampsu.
vorumuuseum.ee
Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Räägime vastlapäeva kommetest, ennustame luude abil. Vurritame,
Mina ja keskkond, tel +372 5661 6862
Vastlapäev
15. - 23. veebruar
laseme liugu, ajame vastlad kotti, mängime ka teisi mänge. Küpsetame
loodusõpetus, lagle.lindenberg@wi.ee,
(1,5 tundi)
karaskit. Meisterdame.
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee
Räägime tulest, kuidas tuli alguse sai. Tuli peale valguse annab ka sooja.
Inimeseõpetus, Mõniste Talurahvamuuseum,
Küünlapäev
Käime talutares vaatamas, kuidas pererahvas vanasti küünlavalgel
eesti keel,
tel +372 56228538
1.- 8. veebruar
toimetas. Vanaemad ja emad tegid ilusat käsitööd ning lapsed õppiseid
kunstiõpetus,
monistemuuseum@wi.ee
(1,5 tund)
küünlavalgel. Valmistame endal küünla.
ajalugu.
monistemuuseum.ee
Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Vastlanädalal räägime lähemalt liugumiskombestikust ja vastlatoitudest,
Inimeseõpetus,
Liuge-liuge lihaheited
tel +372 5801 8601/+372 5210 671
20.-22. veebruar
mängime lumemänge, meisterdame vastlavurri. Võimalik tellida
ajalugu, kirjandus,
polvamaa@wi.ee
(1,5 tundi)
veebitund.
eesti keel.
karilatsimuuseum.ee
Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Ajalugu,
Palju õnne, Eesti!
Karilatsi koolimajas rändame läbi saja aasta ning otsime esemeid, fotosid,
tel +372 5801 8601
22.-23. veebruar
ühiskonnaõpetus,
sündmusi, mis jutustavad meie 100 aasta vanuse kodumaa ajaloost.
polvamaa@wi.ee
(1,5 tundi)
kunst.
karilatsimuuseum.ee
Saame teada, mis päev on küünlapäev. Mis siis tehakse? Räägime veidi
mesindusest ja mesilindude raskest tööst. Saame neist nii mõndagi
huvitavat teada. Mõistatame mõistatusi, mängime ja meisterdame.
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MÄRTS
6. - 31. märts

1- 31. märts

Kevade kuulutajad
looduses
(1,5 tundi)

Räägime kevade saabumise märkidest. Vaatame, millised linnud meile
esimesena kohale jõuavad, millised lilled kasvama hakkavad. Kinnistame
läbi mängude Eestis elavate tuntumate lindude nimesid. Proovime ka lilli
ära tunda. Meisterdame.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Loodusõpetus, tel +372 5661 6862
mina ja keskkond, lagle.lindenberg@wi.ee,
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

Suitsusauna kombestik
(1,5 tundi)

Millised olid suitsusaunaga seotud uskumused;
milliste puudega köeti suitsusauna;
millised on suitsusauna tervitus ja tänusõnad;
mis otstarbeks kasutati sauna veel peale ihu ja hinge harimise;mis on viht
ja selle valmistamine; kuidas saadakse leili;mida ei tohiks kindlasti saunas
teha ja miks;

Mõniste Talurahvamuuseum,
Loodusõpetus, tel +372 56228538
eesti keel, ajalugu. monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee
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APRILL
25., 27. aprill

3.-6. aprill

Kevadine koolivaheaeg Jooksu- ja osavusmängud looduses. Kuulame kevadet tulemas, teeme
kevadtöid. Päev kestab kell 12-15.
Karilatsis

Kiigenädal Karilatsis
(1,5 tundi)

Lõuna-Eestis algab kiigelkäimine ülestõusmispühadega. Kiigume, otsime
“linnupesasid” koos mõisatustega, värvime vanamoodi pühademune,
mängime traditsioonilisi mänge. Võimalik tellida veebitund.

Inimeseõpetus,
eesti keel,
loodusõpetus,
kehaline kasvatus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee
Karilatsi Vabaõhumuuseum,
Inimeseõpetus,
tel +372 5801 8601
ajalugu, eesti keel,
polvamaa@wi.ee
kehaline kasvatus.
karilatsimuuseum.ee
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MAI
mai

Lood linast
(1,5 tundi)

3. - 12. mai

Vana-aegne koolipäev
(1,5 tundi)

15. - 26. mai

Elu ümber Tamula
(1,5 tundi)

Linal on palju lugusid - kuidas saab linaseemnest pühkmenarts, seda
uurime magasiaidas. Tutvume ja töötame linatöötlemisriistadega, räägime
linalugusid. Vaatame kauneid linaseid esemeid.
Loeme "Meie isa" palvet ja Jakobsoni lugemisraamatut. Rehkendame
pulkadel. Proovime kirjutada linnusule, tavalise sule ja tuššiga. Teeme
karglemise tundi, ulakamad paneme hernestele põlvitama.

Kuidas päästa maailma?
keskonnaprobleemidest. Proovime jäätmeid sorteerida. Meisterdame
(1,5 tundi)
taaskasutavatest materjalidest.

mai

Saki-saki, saunakene
(1,5 tundi)

mai

Elu rehetares
(1,5 tundi)

15.- 28. mai

Mängime poodi
(1,5 tundi)

Eesti keel, mina ja
keskkond, ajalugu,
liikumine.

Vaatame, kuidas on Tamula järv läbi aegade muutunud, mida head on
Loodusõpetus,
meile järv andnud. Saame teada, et juba kiviajal elati selle järve ääres.
mina ja keskkond,
Uurime muuseumifondis olevaid kalapüügiriistu. Püüame mänguliselt kalu
liikumine, kunst.
ja meisterdame.
Inimene on teinud loodusele palju kahju. Räägime ülemaailmalistest

3. - 31. mai

Inimeseõpetus,
eesti keel.
Loodusõpetus.

Muuseumitunnis tutvume suitsusaunaga, räägime saunaga seotud
kommetest, puhtusest ja mustusest vanasti ja nüüd, loeme saunasalme.

Loodusõpetus,
mina ja keskkond,
liikumine, kunst.

Inimeseõpetus,
eesti keel,
tööõpetus.

Talu elu-olu tutvustavas muuseumitunnis saab tunda rehetare hõngu ning
perenaise juhendamisel panna käe külge mitmele talutööle-toimetusele,
Inimeseõpetus,
et paremini ette kujutada sajanditagust igapäevaelu Eestimaal. Lisaks
eesti keel, käsitöö,
töödele tutvume ka rahvamängude ning jõukatsumistega, mida jõudeajal kehaline kasvatus.
ette võeti. Võimalik tellida veebitund.
Räägime, mis vahe on tänapäeva kauplusel ja talupoja kauplusel. Astume
Inimeseõpetus,
sisse muuseumi kauplusse ja uurime, mis vanasti poes müügil oli. Enne kui
eesti keel,
poodi mängime õpime selgeks arvelaual arvutamise. Vaatame erinevaid
matemaatika.
rahakupüüre, mis kasutusel on olnud.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee
Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee
Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee
Vana-Võromaa Kultuurikoda,
tel +372 5661 6862
lagle.lindenberg@wi.ee,
lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee
Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee
Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee
Mõniste Talurahvamuuseum,
tel +372 56228538
monistemuuseum@wi.ee
monistemuuseum.ee
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JUUNI
juuni

Elu rehetares
(1,5 tundi)

Talu elu-olu tutvustavas muuseumitunnis saab tunda rehetare hõngu ning
perenaise juhendamisel panna käe külge mitmele talutööle-toimetusele,
Inimeseõpetus,
et paremini ette kujutada sajanditagust igapäevaelu Eestimaal. Lisaks
eesti keel, käsitöö,
töödele tutvume ka rahvamängude ning jõukatsumistega, mida jõudeajal kehaline kasvatus.
ette võeti.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

1.-9. juuni

Vaatame muuseumifondis olevaid mänguasju. Tutvume materjalidega,
Muuseumi mänguasjad millest vanasti mänguasju tehti. Arutame lastega, kust vanasti üldse
mänguasju saadi? Vaatame ka pabernukke. Mängime muuseumis olevate
(1,5 tundi)
leludega. Teeme endale ka ühe mänguasja.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Keel ja kõne, mina tel +372 5661 6862
ja keskkond,
lagle.lindenberg@wi.ee,
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

1. - 9. juuni

Tänapäeval on väga populaarsed igasugused tuleproovid, seetõttu
otsustasingi panna proovile meie laste nutikuse, osavuse, kiiruse ja
julguse. Küsin krutskiga küsimusi, mõistatusi, teeme mänge, nii kiiruse kui
ka osavuse peale. Lahendame ülesandeid nii koos kui üksi.

Vana-Võromaa Kultuurikoda,
Keel ja kõne, mina tel +372 5661 6862
ja keskkond,
lagle.lindenberg@wi.ee,
liikumine, kunst. lagle.lindenberg@gmail.com
vorumuuseum.ee

juuni

Nutikuse tuleproov
(1,5 tundi)

Saki-saki, saunakene
(1,5 tundi)

Muuseumitunnis tutvume suitsusaunaga, räägime saunaga seotud
kommetest, puhtusest ja mustusest vanasti ja nüüd, loeme saunasalme.

Mõnus meisterdamisnurk Karilatsi kooliõuel - tee endale vanaaja laste

1. juuni

Lastekaitsepäev Karilatsis
mänguasi - pajupill, pall, rätinukk või paat. Koolipreili pajatab vanaaja ja
(1,5 tundi)
väga-vanaaja lugusid.

Inimeseõpetus,
eesti keel,
tööõpetus.

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

Karilatsi Vabaõhumuuseum,
tel +372 5801 8601
Käsitöö, eesti keel.
polvamaa@wi.ee
karilatsimuuseum.ee

