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TERVETULOA MUSEOPOLULLE KUOPION MUSEOON

Lisämateriaalia 3. luokkalaisten opettajille
Kuopion museo, Kauppakatu 23
3. ja 4. kerros, kulttuurihistorialliset näyttelyt
Museopolku on osa kulttuuripolkua ja Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa – ohjelmaa. Museopolun
varrelta löydät opettajan johdolla tehtäviä omatoimista oppimista varten niin museovierailulle kuin
kouluunkin. Museopolku on 3. luokkalaisten oma kulttuuripolku.
http://kulttuurikasvatus.kuopio.fi/museopolku
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/museopolku

Museopolun varrelle oppimaan
Luokan opettaja ilmoittaa museolle vierailusta etukäteen, puh. 82603 / (017) 182 603
tai kuopionmuseo@kuopio.fi. Ohessa linkki museopolun kirjallisiin opetuspaketteihin
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/museopolku
Mikäli opettaja haluaa tutustua museolla näihin valmiisiin museopolun materiaalipaketteihin
ryhmänsä kanssa, myös valitsemasi laukut ja korit varataan ilmoittautumisen yhteydessä:
Etsi savutuvan esineet (pärekorissa tietoa savutuvasta)
Esi-isän ja äidin elämänpiiri (Pohjois-Savon esihistorian oppimispaketti)
Asioilla kahvikaupassa (korissa kahvi aiheista esineistöä)

Esi-isän ja äidin elämänpiiri
1.

Koulussa tutustutaan Pohjois-Savon ”Pulkka-sivustolla” esihistoriaan
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/

2. Museossa tutustutaan opettajan johdolla 3. kerroksen esihistoria vitriineihin.
3. Savutuvan edustalla olevassa
työskentelytilassa ryhmää odottaa etukäteen
tilattu maankerrostumalaukku ja
esihistoriallisen ajan pohjoissavolaisen
ihmisen selviytymis- ”laukku”, johon
opettajan johdolla tutustutaan. Laukusta
löytyy mm. esineitä, ravinnoksi käytettyjä
kasveja ja eläinkunnan tuotteita sekä tietoa
ja karttoja. Arkeologin työtä esittelevään
dvd:hen Indiana Jouko voi tutustua näytön
kautta tai internetissä
https://vimeo.com/62053017
4. Koulussa kerrataan museossa nähtyä ja tutkitaan paikallistietoa esihistoriasta mm.
www.pohjois-savonmuisti.fi –sivustolta.
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Omatoiminen noin 20 - 30 min kestävä tutustuminen muinaisen ihmisen
elämään Pohjois-Savossa

Ehdotuksia kysymyksiksi 3 krs. arkeologian vitriinin edessä penkeillä istuttaessa, saatavissa
myös istuintyynyjä (”selviytymislaukku” sivupöydällä tai lattialla tutkittavana).
1. Etsi esihistoriallisen ajan ihmisen selviytymislaukusta 3 ruokatarviketta purkeista, joilla
ihmiset selviytyivät talven yli (kuivattu peuran liha, hauen leukaluut, ohra)
2. Muinaiset ihmiset eivät osanneet kirjoittaa, kuinka he ilmaisivat käsin kuvaamalla itseään?
(vastaus löytyy seinällä olevassa kalliomaalauksessa – tikku-ukko, kalliomaalauksessa
myös mm. hirven kuva, onkijoita)
3. Tunnista 3 kuivattua yrttiä, joita kivikauden ihmiset käyttivät ravinnoksi, mausteeksi tai
hoitaakseen itseään ja toisia (voikukanlehti, katajanmarja, piharatamo)
4. Mistä astiasta kivikauden ihminen olisi tarjonnut yrttijuomaa (pieni saviruukku laukussa tai
vitriinissä iso ruukku).
5. Etsi vitriinistä 1 saalistusväline (ja laukun pienestä nahkapussista 2 pyyntivälinettä)
(vitriinissä pallonuija – hylkeen pyynti, nahkapussissa 2 erilaita ongenkoukkua – launi ja
katajasta tehty koukku)
6. Minkä talvikulkuvälineen osan näet vitriinissä? (suksi, keskiajan vitriinissä)
7. Miten muinaisajan ihminen tekisi tulen? (tämä kerrottava – tuluskivet vitriinissä)
8. Minkä eläinten turkeista ommeltiin vaatteita ja peitteitä? (laukun kansiosta löytyy kuvia
karhusta, sudesta, hirvestä, jäniksestä, oravasta)
9. Löydätkö laukusta kivikauden lapsen lelun?
(savi-idoli nahkapussissa, suojeli ja toi hyvää onnea)
Kuvat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lisäykset 8.10.2016 Marita Frangén
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