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Jääaja Keskus

Jääaja Keskus pakub enam 
kui 2200 ruutmeetrisel 
ekspositsioonipinnal 
elamuslikku osasaamist

� jääaegadest maailma 
ajaloo taustal

� Eestimaa looduse 
arenguloost, 

� jääaja jälgedest meie 
maastikel ja muistendites 

� keskkonnatemaatikast 
laiale sihtgrupile nii Eestist 
kui ka väljastpoolt. 



Jääaja Keskuse ekspositsiooni külastaja saab elamuslikult ja 

kogemuslikult ülevaate ja ettekujutuse: 

� jääaegade tekkepõhjustest ja mõjust Maa, Eesti ja Vooremaa 

pinnamoele ja elustikule laiema geokronoloogilise skaala  ja 

Universumi evolutsiooni taustal;

� jääaegadega seonduvatest uurimislugudest;

� kliimamuutuste põhjustest ja nende uurimisest;

� Eesti looduse ja inimasustuse arenguloost pärast viimast jääaega

Ekspositsiooni hariduslik eesmärk



Jääaja Keskus pakub koolidele

� Õppekava toetavad 
programmid erinevatele 
kooliastmetele

Erinevaid õppeaineid lõimivad 

keskkonnahariduslikud 

programmid Jääaja Keskuses, 

Saadjärve parvel ja Vooremaa 

maastikel

� Valmimisel on temaatilised 
töölehed ekspositsiooni 
erinevate osade kohta

18 õppematerjali –

töölehed+infomaterjalid



Konkursid koolidele

� 1. ja 2. kooliaste

“Mammutite nimed” – anna nimi 

mammutipojale  ja  tema 

emale. Kirjuta nimede 

sünnilugu.

� 3. kooliaste ja gümnaasium

“Tänapäevased muistendid” –

leia kodukohast jääajaga 

seotud objekt, kirjuta 

muistend ja koosta filmiklipp.



Kõigile huvilistele

Loodusõhtud –

ekspositsiooni 

teemadega seotud 

teadlaste loengud 

12 loengut



I korrus – Jääaeg ja jää meie ajas

� Jää on külmunud vesi 

� Kas mammut on karvane 

elevant? 

� Universumi lühiajalugu 

Suurest Paugust tänapäevani 

� Jääajad Maa ajaloo taustal

� Mis on jääaeg ja kuidas see 

kujuneb?

� Elustik jääajal

� Inimene jääajal



II korrus – Jääaja jäljed Eesti pinnal

� Jääaja jäljed Eesti pinnal

� Liustike pärandus Eesti 

maastikel

� Jääajajärgne loodus ja 

inimene Eestis 

� Kas tunned Vooremaad? 

� Uurimislood

� Jääaja jäljed meie 

pärandkultuuris



III korrus – Kas tulevik sõltub meist?

� Ilm meie ümber ja kuidas 

seda mõõta

� Kliimamuutused

� Elekter meie elus

� Inimene mõjutab maailma



Sama vesi kõigis meis

�Veeosakese 

seiklused

�Veeringe looduses 

Jääaja Keskuse 

ekspositsiooni 

kontekstis.
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Tere tulemast Jääaja KeskusesseTere tulemast Jääaja Keskusesse !


