
 

NÄITUS „SOOME LAHE AASTA 2014“  

Näituse eksponeerimiseks on vaja põrandapinda vähemalt 20 m2 , kahte lauda (1.2 x 1 m ja 1x 1m) ja  CD- 

mängijat .  

NB! Metallkarkassi mõõtmed 198x 84x 15 cm 

Näitus sobib eksponeerimiseks lisaks koolidele ka raamatukogudes, kultuurimajades jt avalikes asutustes. 

Näituse juurde kuuluvad töölehed.  

Näituste eksponaatidel on QR- koodid, mida on võimalik lugeda pea kõigi nutikate mobiiltelefonidega ning 

kust leiab täiendavat teavet. Teavet saab ka siit: http://www.gof2014exhibition.net 

 

1. Näituse reklaamplakat  

2. Suur seinaplakat (kollaaž)  - Plakatil olev valge joon kujutab Soome lahe pikaksvenitatud rannajoont, millel 

tähistatud kolme riigi pealinnad. 

3. Kaks metallkarkassi plakatite kinnitamiseks (roosa päis) 

- Mis on Soome lahe aasta 2014? –Soome lahe aasta eesmärgid 

- Soome lahe süda – ülevaade Soome lahe valgalast 

- Kaubandus ja kultuurikontaktid Soome lahe eri piirkondade vahel ammustel aegadel –kultuuri- 

ja kaubandussuhted 12. sajandist kuni 20. sajandi keskpaigani.  

ja (sinine päis) 

- Laevandus ja meretransport Soome lahel – tihe laevaliikluse ja selle seire 

- Mere muutused mikroskoobi all – mikroprügi, võõrliigid 

- Leia erinevused! – joonistused Soome lahest aastatel 1900, 1980, 2021  

 

4. Eksponaat „Tsitaadid – mõtted Soome lahest“  - 10 mõttetera tuntud kirjanikelt, mis on kui signaallipud 

kinnitatud kahe 5-meetrise nööri külge.   

5. Põnev teadus (vajalik laud 1x 1,2 m) – Puidust alusel olevatesse piludesse asetatud pleksiklaasist slaidid 

tutvustavad mereuurimise võimalusi erinevatel tasanditel (satelliitidest süvavee aparaatideni) 

6. Helimoodul „Minu meri, meie meri“ – Helimooduli kestus on 20 minutit.  Plaadil on loodushääled ning laste 

mõtted merest, mereelustikust ja mere seisundist kolmes keeles CD. Vajalik CD -mängija  

7. Mida mina saan teha?  (vajalik laud 1x1 m) – ringikujuline vineerist plaat, mille iga veerand käsitleb ühte 

teemat:   

- Sa oled see, mida sööd ja mida teed!  

- Kõik valgub vette. Või kas valgub?  

- Kas sina soojendad kliimat? 

- Loodus on hästi paika timmitud süsteem.  

       Ringi saab veerandi kaupa avada ning arutleda isiklike valikute üle ning valiku mõjudele merekeskkonnale. 

8. Põrandamäng – „Soome lahe elustik“ (kohver) - mängualus ehk Soome lahe pusle (15 pusletükki); vineerist 

kalakujud: 2 räime, 2 kilu, haug, koha, ahven, lõhi, meriforell, luts, särg, lest, emakala, kammeljas, tuulehaug, 

vimb, merivarblane; vineerist pildikettad meretaimede ja -loomadega: loomhõljum, taimhõljum, söödav 

rannakarp, Balti lamekarp, tavaline harjasliimukas, merikilk, kirpvähk, surusääsklaste vastsed, põisadru, 

viigerhüljes, hallhüljes, merikotkas, merikajakas, aul, hahk; 3 õnge kalapüügiks (puidust koos konksuga); 

komplekt pildikaarte, 31 kaarti (kiletatud); mängujuhend (kiletatud).  

 


