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ROGOSI MÕISASSE

ÜHE- VÕI KAHEPÄEVANE TEEKOND: Rogosi mõis Võrumaal
SIHTRÜHM: 			
				
KESTUS: 			
RÜHMA SUURUS:		

I ja II kooliaste. Õppepäeva programm kohandatakse õpilaste vanust,
aastaaegu ja huvisid arvestades.
4 tundi mõisakoolis, pikema programmi puhul aeg kokkuleppel
miinimum 20 õppijat, piirarv 30 õppijat

Kui maantee hakkab meenutama „ameerika mägesid”, mäest üles ja alla, vasakule paremale, siis olete jõudmas Rogosi kindlusmõisa. Erinevus teistest Eesti mõisakompleksidest on kohe silmaga näha – kindlus, mis kindlus, kohati trellidki ees. Rogosi
mõisast pole kaugel Setomaa, Venemaa ja Läti piir. Ärge siis kohkuge, kui teiega eesti
kirjakeele asemele võru keeles rääkima hakatakse või mõisas salapärast Sinist Daami
kohtate. Rogosi mõisa tulles soovitame jääda kauemaks ja külastada unikaalseid
talusid lähiümbruses.
ÕPPEPÄEVA SISU:
1. MÕISAKOOLI TUND: MÕISTA, MÕISTA, MIS ON MÕIS!
Mõisagiid palub ära arvata erinevaid mõisakompleksi hooneid ja nende kasutusfunktsioone.
Näiteks kes oli moonakas, miks oli vaja magasiaita ja mida tehti linnasemajas. Mõisa keldrikorrusel
ootab avastamist midagi ainulaadset – jäägu see siinkohal saladuseks!
Pikkus 45 minutit.
Seos õppekavaga: kultuuri ja väärtuspädevus.
2. MÕISAKOOLI TUND: MÕISAPARK ÕPETAB
Mõisaparki loodud looduse õpperajal saab meeskonnatööna nuputusülesandeid lahendada.
Näiteks tuleb üles leida ja tundma õppida just mõisapargile omast – nii loomi, taimi kui ka puid.
Pikkus 45 minutit.
Seos õppekavaga: keskkond ja jätkusuutlik areng.
3. MÕISAKOOLI TUND: VÕRUMAA VANA AJA KOOLITUND
Vanaaegse sisustusega klassiruumis kohtutakse võru murdekeelega, proovides ise lugudega ja sõnu
ka sulega kirjutada. Võimalus lavastada võrukeelset teatritükki.
Pikkus 45 minutit.
Seos õppekavaga: kultuuri ja väärtuspädevus, õpipädevus ja suhtluspädevus.
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Mõisa ajalool ja tänapäeval põhinev meeskondlik õppemäng, kus erinevate ülesannete lahendamise
käigus tuleb jõuda peidetud aardeni.
Pikkus 45 minutit.
Seos õppekavaga: kultuuri ja väärtuspädevus, õpipädevus ja suhtluspädevus.
Õppepäeva ülesehitus on tegevuspõhine, seega palun valige õuesolemiseks sobiv mugav ja
ilmastikukindel riietus.
HIND:
5€ / õppija. Iga 10 õppija kohta täiskasvanu tasuta. Hommiku- lõuna või õhtusööki on võimalus
tellida kohapeal.
Küsige julgelt Võrumaa külastuskohtade lisavõimalusi, sest Rogosi mõisas saab ööbida, kas hotelli
tüüpi külalistemajas või oma magamisvarustusega mõisakompleksis asuvas rahvamajas.
Näiteks soovitame lisaks Rogosi mõisale külastada läheduses asuvat Nopri talu. Karismaatiline
peremees selgitab maaelu tänapäevast olemust, talumeierei tööd, kaasaegset lehmapidamist ja soovi
korral saab head paremat talutoodangut ise proovida. Lisaks asuvad läheduses kitsi kasvatav ja
kitsepiima tootev talu ja ratsatalu. Kui te pole veel käinud, siis Suure Munamäe vaatetorn pole
Rogosi mõisast kaugel.
LISAINFO JA BRONEERIMINE:
Lisainfo ja broneerimine: Sirje Pärnapuu; 516 5728 või sirjeparnapuu@gmail.com
Palume programmi broneerida vähemalt 2 nädalat enne soovitud kuupäevi.
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