Angla Tuulikumäe Leivanädal 2014
06. -12. oktoober

Lasteaedadele ja koolidele ajakava 06.-11. oktoober kell 10.00 ja 14.00.
Toimekaid tegevusi Tuulikumäel jätkub 2,5 tunniks
Peresid ootame külla pühapäeval 12 okt. kell 12.00
Pilet 1 lapsele 5 €, perele 12 €
Külastuse kellaaega saab ka eraldi kokku leppida.

Küsi infot lisaks ja pane oma särasilmade külastus kirja
tel. 51990265 või
meilil: angla@kylastuskeskus.ee

Angla Leivanädala kava:
I TEGEVUS
Talurahvas (küllatulnud lapsed) koguneb Angla Tuulikumäe väravasse, et minna
üheskoos uudsevilja jahvatama. Valime välja „ kõige tähtsama poisi“, kellest
saab talu“ peremees“ ja "kõige tähtsama tüdruku", kellest saab " perenaine"
Peremees õnnistab " talurahvast" jahuõnnega, vinnab siis pere abiga väravast
viljakoti vankri peale ja asume veski poole teele. Perenaine saab kaasa Angla
loomadele külakostiks korvikese saia ja leivapaladega. Tuuliku juures valime
laste hulgast välja kõige nutikama, kellest saab „mölder“. Mölder saab selga
möldrikuue ja ronib üles tuuliku veskikivide juurde.
Peremees seob viljakoti köie külge ja koos möldri ja perega vinnab viljakoti
tuuliku luugist üles. Mölder kallab natuke vilja viljakasti. Pererahvas määrab
Tuulikumäel tuule suuna, keerab tuuliku tuule suunas ja viljajahvatamine võib
alata.
Perenaisega koos toidavad talulapsed Angla koduloomi ja suundume siis
Hollandi tuulikusse. Tuulikus katsume rammu käsikiviga vilja jahvatades ja
õpime tundma erinevaid viljasorte: rukis, nisu, oder, kaer.
Perenaine pakub kõigile lahkelt maitsmiseks erinevatest jahudest valmistatud
leiba ja saia.
II TEGEVUS
Angla Tuulikumäe leivamäng " Veere, veere kakuke"
Jagame lapsed võistkondadeks (5 liiget). Iga võistkond saab Tuulikumäe
orienteerumiskaardi, millele märgitud 5 punkti. Lapsed peavad kõik punktid
kaardi järgi üles leidma ja punktides vastama leivanädal temaatikaga
küsimustele. Võitja võistkond on see, kes kõige täpsem vastustega ja ka kiiruses
tubli. Parimatele temaatilised auhinnad.
III TEGEVUS
Meisterdame dolomiidikojas leivanädala pilte.
Kõik laste pildid jõuavad muuseumisaali näitusele.
Parimatele piltidele temaatilised auhinnad.
IV TEGEVUS
Päeva lõpetuseks istub talupere rõõmsalt koos Angla koduleiva toas, maitseb
rukkileiba, ürdivõid ja taimeteed. Räägime vana-aja talurahva lauakommetest.

Jätku leiba!

Kohtumiseni!

