KOULULAISPAKETTI
OPETTAJAN MATERIAALI
Tervetuloa Amurin museokortteliin!
Miten ja missä ennen elettiin? Amurin museokorttelissa pääset
tutustumaan tamperelaisiin koteihin ja niiden kuvitteellisten asukkaiden
elämäntarinoihin lähes sadan vuoden ajalta.
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Hei opettaja!
Tervetuloa tutustumaan Amurin museokorttelin materiaalipakettiin. Tämä materiaali on suunnattu alakoululaisille sekä heidän opettajilleen, jotka ovat tulossa tutustumaan museoomme
tai ovat muuten vain kiinnostuneet aiheesta. Materiaali on kohdennettu 5.–6.-luokkalaisille,
mutta on helposti sovellettavissa myös sitä nuoremille. MOK-paketti sisältää muun muassa
Amuri-aiheisia tehtäviä ja materiaalia, joita voi hyödyntää ennen käyntiä, käynnin aikana sekä
vielä käynnin jälkeenkin. Voitte hyödyntää materiaalin kokonaisuudessaan tai poimia sieltä
teidän luokallenne parhaiten sopivat sisällöt.
Voit halutessasi tutustua museoon nettisivujen avulla ennakkoon. Saat varattua ryhmällenne
vierailuajan ja halutessanne myös 10–15 minuutin mittaisen alkuopastuksen joko puhelimitse
numerosta 03 5656 6690 tai sähköpostitse amuri@tampere.fi. Kouluryhmien on mahdollista tilata itselleen myös pidempi korttelin kiertävä opastuskierros 40 ¤ hintaan. Mikäli herää
kysymyksiä, voitte olla meihin yhteydessä edellä mainituilla yhteystiedoilla.
Tampereen seudun oppilasryhmät pääsevät ilmaiseksi opettajan johdolla koko kauden ajan.
Pirkanmaalaiset oppilasryhmät pääsevät ilmaiseksi opettajan johdolla elo-syyskuussa.
Materiaalipankin tekijöinä ovat kolme Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijaa, jotka ovat tehneet yhteistyötä Amurin museokorttelin kanssa osana syventäviä kasvatustieteen
opintojaan. Huomaathan, että museo ei tarjoa materiaaleja valmiina, joten tulostattehan tarvitsemanne materiaalin etukäteen (tehtävämoniste ja kirjeet). Oppilailla tulee lisäksi olla omat
kynät mukana.
Tervetuloa Amurin museokortteliin!
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MOK-paketin sisältö:

Tehtävät ennen museota:
• Kirje Amurin lapsilta oppilaille
• Ohjeita museokäyntiä varten
• Suomen lasten historia -kirjan tarina ja keskustelutehtävät
• Video Amurista (YLE Areena) ja keskustelutehtävä

Tehtävät museossa:
• Kaksi kirjettä Amurin lapsilta
Luetaan museovierailun aikana toisella ja kolmannella museopihalla
• Tehtävämoniste ja vastausmoniste
Bongaustaulukko, kuvaustehtävä ja vesihanatehtävä

Tehtävät museon jälkeen:
• Vastauskirje
• Kirjoitelma

Oheismateriaali
• Liikunta
• Käsityö
• Kuvataide
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Ohjeet museovierailulle

Museovierailun ohjeet:
1. Ilmoita ryhmäsi vierailusta etukäteen museolle, vaikket varaisikaan opastusta
(03 5656 6690 tai amuri@tampere.fi)
2. Ilmoittauduttehan museolla saapuessasi lippukopilla.
3. Omien eväiden syöminen on sallittua museon pihamaalla, mutta eväiden kanssa ei saa
mennä sisätiloihin tai Kahvila Amurin Helmen pihalle.
4. Jos museovierailun aikana sattuu haavereita tai muuta vastaavaa, niin pääsisäänkäynnin
lippukopilta on saatavissa muun muassa laastareita ja kylmäpusseja.
5. Ettehän koske museossa mihinkään, vaikka se olisikin saavutettavissa pöydällä eikä lasi
oven tai narun takana. Tästä poikkeuksena ovat historia- ja leikkihuoneet (numero 2. kartassa),
joissa on esineitä leikkimistä ja tutkimista varten.
6. Otattehan huomioon museoalueella liikkuvat muut asiakkaat. Jos oppilasryhmä on iso, niin
mahdollisuuksien mukaan voitte hajaantua esimerkiksi kahteen ryhmään.
7. Opettaja ja opas voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi alkuopastuksen aikana, jolloin opettaja voi kysyä erityisesti asioita, joita on käsitelty luokan kanssa aikaisemmin. Opettajana tunnet
ryhmäsi parhaiten, joten voit selventää oppaan apuna esimerkiksi vieraita termejä.
8. Päävastuu oppilasryhmästä on oppilaiden mukana tulleella aikuisella, joten valvothan ryhmääsi etenkin toiminnallisissa aktiviteeteissä (esimerkiksi puujaloilla kävely). Tällöin opas saa
rauhan keskittyä varsinaisiin työtehtäviinsä.
9. Takaattehan oppaalle opastusrauhan opastuksen ajaksi, sillä kyseessä on opetustuokio siinä
missä koulussakin. Kysymykset ovat toki tervetulleita!
Vinkkinä:
Saadaksenne laajemman näkökulman tehdaskaupungin historiaan, voitte vierailla myös Vapriikissa, Työväenmuseo Werstaalla ja Museo Milavidassa. Vapriikissa Finlayson 200 -näyttelyn pienoismallin avulla voi tutustua
mm. lasten tehdastyöhön. Werstaalla sijaitseva Teollisuusmuseon (http://www.werstas.fi/event/teollisuusmuseo/)
näyttely kertoo, miten teollistuminen muutti ihmistä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Werstaalle on ilmainen sisäänpääsy. Museo Milavidassa (http://museomilavida.fi/etusivu/nayttelyt/nottbeck/) voi perehtyä Tampereen ylemmän
luokan perheiden elämään. Von Nottbeckit olivat tehtaanjohtajia.
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Vinkkejä eri oppiaineiden tunneille

Kokonaisuuteen sopivia monialaisia vinkkejä
Näillä oppiaineiden ideoilla voi rikastuttaa Amuri-kokemusta.
Liikunta:
• Ruutuhyppely
• Peili
• Tervapata
• Polttopallo
• Askelnaatta/loikka
• Maa, meri, laiva
Käsityö:
• Ristipisto
• Isoäidinneliöt
• Ryijy
• Puujalat
• Renkaanheittopeli (kovat ja pehmeät materiaalit)
• Lasten lelut
o Hyrrä
o Nukke (kovat ja pehmeät materiaalit)
Kuvataide:
• Huonekalujen piirtäminen (muistin virkistykseksi voi käyttää 360-kuvia museosta)
• Pakopistetyö Amurin puutaloista
• Kuvanmuokkaustehtävä museosta otetusta kuvasta
o Esimerkiksi kuva itsestä museossa, joka muokattu tulostettavaksi mustavalkokuvaksi, jonka
ympärille voi rakentaa kuvataidetyön.

