
Elukestev  
mäng! 
 

On see  
võimalik? 
 
Ehk miks  
muuseumi 
asjad on katki? 

Tiit Kask 
Pärnu muuseumi pedagoog 



Mängiv inimene 

• Kultuur sünnib ja areneb                                     
mängus ning mänguna. 

• Mänguelement kristalliseerub                            
teadmistes, luulekunstis, õiguskorras, riigielu 
vormides jm. 

• Inimese tegevus on selle sügavamal tasandil                                                                    
tihti mänguline.  
 

Johan Huizinga.  

MÄNGIV INIMENE. Kultuuri mänguelemendi määratlemise katse. 2004 

 

https://ined21.com/aprender-jugando/ 



PÄRNU MUUSEUM  

11 000 AASTAT AJALUGU –  
ELAMUSI VANAST AJAST. 
 

„Pärnu muuseumi püsiekspositsioon on võrreldav 
raamatuga, mille võib süvenenult kaanest kaaneni 
läbi lugeda või lasta ainult sirvides lehekülgedel 
sõrmede vahelt läbi libiseda.  
Aga seda võib lugeda üksikute peatükkide kaupa 
ja mõne meeliskoha juurde tagasigi pöörduda.“ 
 
 

„Neli meest muuseumis, metsseast rääkimata.“ 
Pärnu Postimees 29. detsember 2012 

 
 



Miks muuseumi 
asjad on  

katki 
?! 



 
 
 
 
 

SUUNATUD UURIMUSLIK (AVASTUS)ÕPE  

Läbi käeliste tegevuste ning meelte kasutamise 
aktiivset tegutsemist ja avastamist pakkuv 
elamuslik õppimine muuseumikeskkonnas.   
 

 

PÄRNU LINN  
KUI ÕPIKESKUS  
 



UURIME,  
ARUTLEME,  
AVASTAME KOOS …  

 

 

Mõtestatud teadmised tekivad                                            
lapsel siis, kui ta saab vaadelda,                                
katsetada, võrrelda ja mõõta. 
 

 

 http://www.avastustee.edu.ee 

Mida ma kuulen, ma unustan; mida ma näen, ma mäletan;  
aga mida ma teen, sellest ma saan aru.                Konfutsius 



MEMME  
JUTUTUBA 



• Pärnu väravad 

• Kuninga jalajälg 

• Oleme eestlased  

• Osavus ja vastupidavus 

• Potikild ja nahariba jutustavad 

• Merelinn Pärnu 

• … 
 

 

MUUSEUMITUND  
MUDILASTELE  

http://www.parnumuuseum.ee/tundide-teemad 



 

 

             Oleme eestlased  
 

Uurime muuseumi talutoas ja muuseumi lastenurgas           
talulaste mänguasju ning mängime laulumängu „ Ätsemäng“, 
„Padjaladumise mäng“ ja/või „Nööbiotsimise mäng“.  

Kuulame muinasjuttu „Külaliste leib“ ning otsime koos 
tarkuseteri esivanematelt päritud vanasõnadest ja 
rahvalauludest.  

MUUSEUMITUND  
MUDILASTELE  

http://www.parnumuuseum.ee/tundide-teemad 



Muuseumihiirel külas! 





Mõõdud 



Mõõdud 



 

Mõõdud 



Põhivärvid ja kujundid 



Põhivärvid ja kujundid 



Merelinn  Pärnu 



MÄNGULT VÕI PÄRISELT? 
 
Mängult – muuseum kui mänguline ja                          
loov keskkond – „ajamasin“, kuhu on kogutud                 
lood ja esemed, mis aitavad taasluua vanade          
aegade eluolu, pakkudes elamusi vanast ajast.  
 

Päriselt – taasluues vanaaja eluolu, õpime päriselt          
ära tundma ja ”lugema” eri ajastute ”sõnumeid”.          
Läbi mänguliste loovtegevuste saadud päris 
kogemused-elamused aitavad paremini mõista ja 
tunnetada ka möödunud aegade pärandit                   
ning selle tähendusi ja seoseid kaasajaga. 

 
Elamusõppe Labor MTÜ 

http://avatudfestival.ee/et/esileht/ 



LASTE JA NOORTE FESTIVAL 
AVATUD MÄNGUVÄLJAD 

• Muuseum on kui ajamasin, meie esivanemate                    
tarkuste varasalv ja muuseumihiire kodu. Muuseumihiir 
kutsub sind koos vanematega põnevale avastusretkele.                                            
OTSI, UURI JA AVASTA!  

 

• Lastevanematele:                                                                           
Suuna, toeta ja innusta last. Muuseumihiir pakub teile 
meeleolukat võimalust seigelda koos nii ajas kui ruumis. Kas 
läbite kogu seiklusraja või vaid osa sellest, jääb teie otsustada. 
Teid ootab ees ühiselt kogetud sisukas ja meeldejääv 
muuseumielamus. 

 





http://www.ekilikua.com/blog/homo-ludens,-dos-visiones-fascinantes-del-juego 



Muuseumimängud  
põhikoolile 



ARHEOLOOGILINE 
AVASTUSRETK 

MÜNDIST 
MÕÕGANI 





 
PÄRNU MUUSEUMI JA  
KUNSTIKOOLI ÜHISPROJEKT 

MOOD LÖÖB LAINEID  



RAO HEIDMETSA  
ANIMAMAAILM  
JA PÄRNU 
ANIMA- 
PESA 



Merelinn Pärnu 
animatsioon? 

RAO HEIDMETSA  
ANIMAMAAILM  



KERSTI ADAMSONI 
BALLETISTUUDIO 

PÄRNU MUUSEUMIS 





 Mängulist ja loovat jätku! 
Kohtumiseni Pärnu muuseumis! 


