Muuseumihariduse infopäev Eesti Kunstimuuseumis
KAVA:
11.00–11.45 Saabumine Kumu kunstimuuseumisse, registreerimine töötubadesse
11.50 Avamine ja tervitus Kumu aatriumis
12.00–16.00 Haridusmess Kumu sisehoovis
12.00–13.00 Paneeldiskussioon Kumu auditooriumis
13.00–13.30 Lõuna
1. korrusel auditooriumi esisel alal ja 2. korrusel Reval Cafè ees
13.30–16.00 TÖÖTOAD
13.30–14.05 Töötoad I
14.20–14.55 Töötoad II
15.10–15.45 Töötoad III
Kumu hariduskeskuses, 1. ja 2. korruse aatriumis ning näitusesaalides
16.00 Messi lõpp
16.00–20.00 Osalejatele vaba sissepääs Kumu näitustele

///
TÖÖTOAD:

Alfred Rõude. Missiooniga kollektsionäär
Mikkeli muuseum (EKM)
Kõikidele vanuseastmetele, eesti keeles
Toimumiskoht: Näitusesaal – 3. korruse püsiekspositsioon, A-tiib
Kellaaeg: 13.30–14.05
Töötoas tutvustatakse 20. sajandi esimese poole Eesti ühe suurima kunstikoguja Alfred
Rõude kollektsiooni kujunemist ning tehakse tutvust Mikkeli muuseumi uue näitusega
„Alfred Rõude. Missiooniga kollektsionäär“ ja muuseumitunniga.

Kas ainult muuseumitund?
Kumu kunstimuuseum (EKM)
Põhikooli I ja II astmele ning kunstiõpetajatele, eesti keeles
Toimumiskoht: Näitusesaal – 3. korruse B-tiiva esine ala
Kellaaeg: 13.30–14.05
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Töötoa eesmärk on anda õpetajale metoodilised suunised kunstimuuseumi õppekäigu
tähenduslikumaks muutmiseks. Räägitakse muuseumitunni eel- ja järeltegevuste
planeerimisest ning läbiviimisest kooli keskkonnas Kumu uue näituse „Vallutaja pilk. Lisa
Reihana „In Pursuit of Venus““ muuseumitunni näitel. Töötuppa on oodatud kunstiõpetajad.

Toonimeistrid
Adamson-Ericu muuseum (EKM)
Lasteaiale, põhikooli I astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Näitusesaal – 3. korruse püsiekspositsioon, A-tiib
Kellaaeg: 13.30–14.05 ja 14.20–14.55
Adamson-Ericu muuseumi uuel näituse „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny SoldanBrofeldt“ põhjal saab katsetada, kuidas lihtsalt ja nutikalt värvusõpetuse teemat õpilastele
avada. Töötoas osalejatele esitatakse väljakutse olla Toonimeister Kumu kunstimuuseumi
püsinäitusel!

Dialoogis kunstiga
Kumu kunstimuuseum (EKM)
Kõikidele vanuseastmetele, eesti keeles ja vene keeles
Kellaaeg: 13.30–14.05 (rus) ja 15.10–15.45 (est)
Toimumiskoht: Näitusesaal – Kumu suur saal 2. korrusel
Kumu suure saali näitusel on kaasaegsed kunstnikud loonud elava suhte klassikaga, nad on
uurinud kunstiajaloolisi traditsioone, kunstnikke ja nende teoseid. Töötoas antakse sõna
külastajale ning esitatakse teostele küsimusi ja leitakse ootamatuid vastuseid.

Meeleviis
Kadrioru kunstimuuseum (EKM)
Lasteaiale, põhikooli I astmele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Näitusesaal – 3. korruse püsiekspositsioon, A-tiib
Kellaaeg: 14.20–14.55
Erinevaid meeleelundeid kasutades tehakse tutvust kunstiga. Kirjeldatakse teose meeleolu
ning antakse oma hetkeemotsioonile värv, vorm ja lõhn. Lõhnad, maitsed, helid ja
kombitavad asjad panevad kujutlusvõime tööle, aidates tabada kunstiteostel kujutatud ajastut
ja keskkonda.
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Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna
Niguliste muuseum (EKM)
Kõikidele vanuseastmetele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Näitusesaal – 4. korruse projektiruum, A-tiib
Kellaaeg: 14.20–14.55 (est) ja 15.10–15.45 (rus)
Töötoas tutvustatakse muuseumi uut näitust „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ ja
sellega kaasnevaid muuseumitunde. Näitus esitleb Neitsi Maarja lugu, tähendust ja kujutamist
keskendudes keskaegsele Liivimaale, muuseumitunnis tutvuvad õpilased lähemalt Maarjaga
seotud lugude ja kunstiteostega. Tutvustab kuraator Merike Kurisoo.

Tõlgenduspidu
Tallinna Kunstihoone
Kõikidele vanuseastmetele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: 4. korruse püsiekspositsioon, A-tiib
Kellaaeg: 13.30–14.05 (est) ja 14.20–14.55 (rus)
Esitame endale väljakutse: kui paljudel erinevatel viisidel on võimalik kunsti kogeda ja
üksteisega jagada? Töötoas osalejad saavad maitseproovi kunstihoone kevadnäitusele loodud
populaarsest haridusprogrammist, mille võtmesõna on mängulisus.

Ruum meie ümber
Eesti Arhitektuurimuuseum
Lasteaiale, põhikooli I ja II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht ja kellaaeg:
13.30–14.05 Kadrioru pargi poolne sissekäik 1. korrusel
15.10–15.45 Hariduskeskuse ees 2. korruse aatriumis
Töötuba keskendub ruumi avastamisele. Mõtestatakse, millised on erinevad inimese poolt
loodud ruumid ja millest need koosnevad. Selleks kasutatakse oma keha ja ka spetsiaalseid
ninapeegleid, mis annavad võimaluse laes kõndimiseks. Katsetatakse ka lihtsaid
konstruktsioonide seaduspärasusi.

Maketi töötuba
NUKU muuseum
Kõikidele vanuseastmetele, eesti keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – haridusklass
Kellaaeg: 14.20–14.55 ja 15.10–15.45
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Töötoas õpitakse tundma lavaruumi ja lava planeerimist. Tutvutakse lavaplaanidega,
makettidega ja kirjandusliku teksti analüüsimisega. Töötoa lõpus ehitatakse lavakarpi üles
lugu toetav atmosfäär.

Kammkeraamika
Eesti Rahva Muuseum
Põhikooli II ja III astmele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – keraamikastuudio
Kellaaeg: 13.30–14.05 ja 14.20–14.55
Umbes 5000 aastat tagasi kaunistati savikausse mustritega, mis oleks justkui kammipiidega
vajutatud. Töötoas valmistab ning kaunistab iga osaleja endale ajaloolisi võtteid imiteerides
kiirkuivavast savist kausi. Selgeks saab, kuidas selline kauss valmis ja milleks seda kasutati.

Hologrammi meisterdamine
Eesti Ajaloomuuseum
Põhikooli II ja III astmele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – graafikastuudio
Kellaaeg: 13.30–14.05
Filmi vaatamine on tänapäeval üks kõige levinum ajaviide. Filmid ajavad naerma ja nutma,
nad õpetavad ning teisalt lahutavad meie meeli. Kuidas sündis film ja kuidas ta sai
kolmemõõtmeliseks – koos meisterdatakse hologrammi ja avastatakse 3D-maailma.

Pillibingo
Eesti Ajaloomuuseum
Lasteaiale, põhikooli I ja II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – auditoorium
Kellaaeg: 15.10–15.45
Hasartses töötoas saab uusi teadmisi rahvapillidest. Mängida võib nii üksinda kui grupis. Kes
esimesena oma kaardil kõik pillid märgitud saab, on võidumees (võidugrupp)! Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi pedagoogiline meetod – pillibingo – leiab rakendust muuseumitunnis
„Igal pillil oma lugu“.
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Kiri pudelis
Eesti Meremuuseum
Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht ja kellaaeg:
13.30–14.05 Kumu hariduskeskus – haridusklass
15.10–15.45 Kumu hariduskeskus – keraamikastuudio
Töötuba tutvustab näituse „Sex & the Sea“ muuseumitundi „Kiri pudelis“. Võimalus on
lugeda Hiiumaa meremehele Markusele saadetud armastuskirju, olla ise meremehe rollis ja
lõpuks luua teemast inspireeritud installatsioon. Tund seostub kirjandus-, inimese- ja
kunstiõpetuse ainekavaga.

Eluline inimene
Tartu Ülikooli muuseum
Põhikooli II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – auditoorium
Kellaaeg: 13.30–14.05
Töötuba tutvustab muuseumi erinevaid loodus- ja täppisteaduste programme. Käsitletakse
kolme teemat: inimese sisemaailm, aju ja meeled; iga teemaploki juures on lisaks näitlikule ja
tutvustavale osale ka praktiline osa.

Vana-Egiptuse maagiline amulett
Tartu Ülikooli muuseum
Põhikooli II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – auditoorium
Kellaaeg: 14.20–14.55
Töötoas maalitakse papüürusetükile iidsete egiptlaste kõikvõimsa jumala Horose silm. See
maagiline kujutis pidi kandjat kurja eest kaitsma nii elus kui surma järgselt. Maalimiseks
tarvitatakse samu materjale mida iidses Egiptuseski.

Tuulelipud ausse ja vardasse!
Hiiumaa Muuseumid
Kõikidele vanuseastmetele, eesti keeles
Toimumiskoht: Nõupidamissaal 2. korrusel
Kellaaeg: 13.30–14.05 ja 14.20–14.55
Tutvutakse tuulelipu tähendusega saartel ja õpitakse neid ise meisterdama. Tuulelippude
valmistamine on viimastel aastakümnetel järsult vähenenud ning ka nende kasutamine
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ehiselemendina näitab kadumise märke. Paneme inimesed tuulelippe taas igapäevaselt
märkama.

Sügistööd talus
Sillaotsa Talumuuseum
Kõikidele vanuseastmetele, eesti keeles
Toimumiskoht ja kellaaeg:
13.30–14.05 Garderoobi esine ala 2. korruse aatriumis
15.10–15.45 Nõupidamissaal 2. korrusel
Räägitakse rahvakalendrist, päikeseringist ja talutöödest. Õpitakse tundma teravilju ja
uuritakse, mida nendest teha saab. Tehakse linatöid ning selgub, missugune on villa teekond
lambast lõngani. Töötuba seob omavahel käsitöö, tööõpetuse, loodusõpetuse ja
inimeseõpetuse.

Joogem teed: imejoogi võlud
Tallinna Linnamuuseum
Kõikidele vanuseastmetele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – graafikastuudio
Kellaaeg: 14.20–14.55
Tassike teed, krõbe baranka ja uhke samovar – teejoomisel on ajalooliselt olnud oluline roll
vene perede ja kaupmeeste elus. Kes hakkasid Tallinnas esimesena teed jooma? Kuidas
nimetatakse samovari eelkäijat? Mängu ajal avastame, milliseid erinevaid maitsetaimi saab
kasutada ühe maitsva tee valmistamiseks.

Tsüanotüüpia
Tallinna Linnamuuseum
Kõikidele vanuseastmetele, eesti ja vene keeles
Toimumiskoht: Kumu hariduskeskus – graafikastuudio
Kellaaeg: 15.10–15.45
Tsüanotüüpia on fotomenetlusprotsess, kus kujutis ilmutatakse paberile rauasisaldusega
kemikaalide ning UV valguse koostöös. Tulemuseks on valgete joontega kujutis sinisel
taustal. Protsessi leiutas teadlane söör John Herschel 1842. aastal, kuid seda saab edukalt
ühendada ka tänapäevase tehnoloogiaga.
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Looduse põnev mitmekesisus
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed
Lasteaiale, põhikooli I ja II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Hariduskeskuse ees 2. korruse aatriumis
Kellaaeg: 13.30–14.05 ja 14.20–14.55
Töötoas tehakse tutvust nii Eesti looduslike kui ka võõramaiste okaspuude ja nende käbidega.
Teada saab, missugused karbid elavad Eesti veekogudes ning kuidas neil vahet teha.
Proovitakse järgi loomade liikumist ning õpitakse laulu järgi ära tundma tavalisemaid
linnuliike.

Mina, superorganism!
Eesti Tervishoiu Muuseum
Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile, eesti keeles
Toimumiskoht: Muuseumipoe esine ala 2. korruse aatriumis
Kellaaeg: 13.30–14.05 ja 14.20–14.55
Tutvustame uue näituse „Mina, superorganism!“ muuseumitundi, mille käigus uurime
inimese ja bakterite kooselu. Selgub, millega bakterid eelkõige soolestikus tegelevad, miks
nad olulised on ja antakse nõuandeid, kuidas oma baktereid hellitada.

Eesti elurikkus
Eesti Loodusmuuseum
Põhikooli II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Kadrioru pargi poolne sissekäik 1. korrusel
Kellaaeg: 14.20–14.55 ja 15.10–15.45
Töötuba tutvustab Eesti elurikkuse kooliprogrammi. See on seiklus, kus õpilane rändab läbi
tänapäeval leitud kivististe mitusada miljonit aastat ajas tagasi ning saab uurida ka praegusel
ajal elavaid loomi. Esindatud on nii selgrootud kui selgroogsed ja ka taimede maailm.
Programm on mõeldud läbiviimiseks koolides.

Järvepall ja vesilest
Jääaja Keskus
Põhikooli I ja II astmele, eesti keeles
Toimumiskoht: Garderoobi esine ala 2. korruse aatriumis
Kellaaeg: 14.20–14.55 ja 15.10–15.45
Töötoas uuritakse elu Saadjärves, määratakse järvetaimi ja veeselgrootuid.
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