Uudenkaupungin museon
PEDAGOGINEN TARJONTA

1. OPASTUKSET

Uudenkaupungin museo järjestää opastuksia aikuis- ja lapsiryhmille. Opastuksia on tarjolla
Wahlbergin talon, Luotsituvan, Merimiehenkodin ja Kalannin kotiseutumuseon perusnäyttelyihin,
sekä Wahlbergin talon vaihtuviin näyttelyihin. Wahlbergin talon opastukset ovat saatavissa ympäri
vuoden, muiden kohteiden vain keväästä syksyyn. Vaihtuvia näyttelyitä järjestetään Wahlbergin
talossa vuosittain kaksi, eli vuoden päänäyttely, joka on esillä yleensä keväästä syksyyn, sekä
joulunäyttely.

Lapsiryhmien opastusten tarkoituksena on erityisesti
historiaan eläytyminen. Oppaan tehtävänä on saada lapset
kuvittelemaan,

millaista

oli

elää

menneisyyden

Uudessakaupungissa.

1.1. Rooliopastukset

Wahlbergin talon alakerran perusnäyttelyyn on mahdollista
saada rooliopastus, jossa talon entinen asukas Elisabeth
Wahlberg esittelee kotiaan, ja kertoilee muutenkin elämästä
1800-luvun lopun Uudessakaupungissa.
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2. TYÖPAJAT

Työpajoissa pyritään tuottamaan elämyksiä ja uusia kokemuksia sekä elävöittämään historiaa.
Uudenkaupungin museo tarjoaa seuraavia työpajoja Wahlbergin talon perusnäyttelyihin:
a) Salapoliisitehtävät: Museosta etsitään esineitä kuvien avulla. Ikäsuositus: 3-vuotiaat →
b) Laivanrakennus: Lapsista muodostetaan purjelaiva, jossa kukin lapsista esittää jotakin laivan
osaa. Ikäsuositus: 3-vuotiaat →
c) Valaisevaa historiaa: Tutustutaan valaisemisen historiaan aikana ennen sähkövaloa.
Ikäsuosistus: n. 5-vuotiaat →
d) Työturvallisuus laivalla – patsaat: Tehtävänä on laatia työturvallisuusohjeita merimiehille
liikkumattomina patsaina tai pantomiimi-esityksinä. Ikäsuositus: 3.lk →
e) Uudenkaupungin kartta: Tutkitaan Uudenkaupungin kartasta merenkulkuun liittyviä katujen
ja paikkojen nimiä. Vanhemmille oppilaille mahdollisuus ruotsinkielen tunnille sopivaan
tehtävään. Ikäsuositus: 2.lk →
f) Mitä säästäisin? Lapset valitsevat esineen, jonka he haluaisivat säästää sadan vuoden
päähän. Jokainen myös perustelee valintansa. Ikäsuositus: 5.lk →
g) Mikä museo on? Työpajassa keskustellaan historiasta, museoista sekä niiden merkityksestä
ja tehtävistä. Kokeillaan myös museotyötä käytännössä tallentamalla ”museoon lahjoitettuja
esineitä”. Ikäsuositus: 5.lk → Työpajan voi suorittaa myös pienten lasten kanssa siten, että
yhdessä ryhmän kanssa tutkitaan museo-esineitä.
h) Kävelykierros

puutalokaupungissa:

Kävelykierroksella

eläydytään

siihen,

miten

Uudessakaupungissa asuttiin ja elettiin 1800-luvulla. Ikäsuositus: 6.lk →
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Opastukset ja työpajat voi toteuttaa erikseen, tai niitä voidaan yhdistellä erilaisiksi
kokonaisuuksiksi.

2. LASTEN MATKALAUKKUMUSEOT

Matkalaukkumuseoiden tarkoituksena on viedä museon perusnäyttelyt kouluihin, päiväkoteihin ja
perhepäivähoitajien luokse.

Matkalaukkumuseot koostuvat Uudenkaupungin kulttuurihistoriallisen museon perusnäyttelyiden
teemoista. Teemat muokataan eri-ikäisille lapsille sopiviksi. Matkalaukkumuseot sisältävät
käyttökokoelman, erilaisia työvälineitä, asusteita ja muuta rekvisiittaa.

Matkalaukkumuseoita on kolme erilaista:
Merimiesten matkassa –matkalaukkumuseo
Puutalokaupungin lapset –matkalaukkumuseo
Kansakoulutunti – matkalaukkumuseo

4. TAPAHTUMAT

Uudenkaupungin museo järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia lapsille ja
aikuisille. Esimerkki lasten tapahtumista on jo useana vuonna järjestetty Museoyö.

5. MUUTA
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5.1. Omatoimista puuhastelua lapsille

Kulttuurihistoriallisen

museon

perusnäyttelyissä

on

pientä

omatoimista

puuhasteltavaa

lapsivieraille, kuten salapoliisitehtäviä, joissa etsitään mielenkiintoisia esineitä museosta. Museossa
on myös mm. väritystehtäviä ja suuria palapelejä ratkottavaksi. Lisäksi Wahlbergin talon
vaihtuvissa näyttelyissä on aina kuhunkin näyttelyyn sopivaa tekemistä.

Wahlbergin talon piharakennuksesta löytyy kesäaikaan lasten leikkikauppa Ellenin kulma, jossa voi
leikkiä vanhan ajan kauppaleikkejä. Talon sisäpihalla, sekä myös Merimiehenkodin pihalla voi
myös kesäisin pelata pihapelejä ja kokeilla vaikkapa puujalkoja.

5.2. Toimintaa aikuisille
Uudenkaupungin museo järjestää mahdollisuuksien mukaan aikuiskävijöille ja –ryhmille erilaisia
Uudenkaupungin historiaan liittyviä luentoja ja museo-iltoja.

5.3 Julkaisu Wähälasten Uusikaupunki

Uudenkaupungin

historiaa

lapsille

esittelevä

pienjulkaisu

sopii

käytettäväksi

kaikissa

matkalaukkumuseoissa, museon työpajoissa ja opaskierroksilla, sekä omatoimisesti kouluissa ja
kotona.
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6. RYHMÄKOOT JA HINNAT

Kaikki museon ohjelmat ovat ilmaisia uusikaupunkilaisille lapsille ja lapsiryhmille. Muut kunnat ja
kaikki aikuisryhmät: opastusmaksu 40€ / 60€, matkalaukkumuseot arkisin klo 8-16 40€ +
matkakulut. Museo-opastusten ryhmäkoko on enintään 25 lasta. Matkalaukkumuseon ryhmäkoko
on alakoululaisten osalta enintään noin 20 lasta, ja alle kouluikäisten osalta enintään noin 10 lasta.
Opastus edellyttää aina etukäteisvarausta.
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