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TREASURE HUNT


I.
LAPIDARIUM
Secția de Lapidarium conține exponate descoperite în urma săpăturilor arheologice
din județul Galați, fostul județ Covurlui, din perioada neolitică, până în perioada
Cucuteni. Sunt vitrine cu numeroase obiecte, sculpturi și pietre funerare.
1. Al câtelea mormânt (dintre cele 3, numărate de la intrare spre ieșire)
de înhumație reprezintă osemintele unei femei și ce obiect din interior
indică acest fapt? ………………………………………………………….



Pentru a le arata statutul social, oamenii erau îngropați cu diferite bijuterii și obiecte de
valoare. Colierele și brățările din expoziție par a fi confecționate pentru copii, însă
acestea au aparținut femeilor cu stare și nu au fost cu adevărat purtate, sunt doar
simbolice pentru statutul social.
2. Cate coliere descoperite in morminte sunt expuse si ce culori au?
…..…………………………………………………………………………..
II. AMBIENTUL EUROPEAN



La etajul unu sunt expuse obiecte de mobilier din ambientul european și românesc din
sec XIX. Majoritatea pieselor din aceasta expoziție au aparținut familiei Cuza.
3. Unul din birouri a fost utilizat de Alexandru Ioan Cuza, fiind locul
în care acesta redacta telegramele. Cate telegrame sunt expuse pe
biroul domnitorului ?..................................................................................



Tot ce regăsim în această parte a expoziției, scrin, mobilier, canapele, oglinzile foarte
înalte datează din perioada jumătății secolului XVIII, până la începutul secolul XIX. În
prima parte este prezentat ambientul românesc cu influențe europene. Liniile mobilierului
ne pot spune din ce secol datează acea piesa, indicând moda din acea perioada.
4. Cate oglinzi sunt expuse la etajul 1 al muzeului ?..............................
 Anumite obiecte au aparținut familiei domnitorului Cuza. La acesta nivel ne
sunt înfățișate și o lampa cu gaz, un album foto, oglinzile foarte înalte, o măsuță pentru
fumat, un aparat de filmat, un barometru și alte obiecte din sec XIX.
5. Privind prin aparatul de fotografiat din sec. XIX, ce personalitate
din istoria României este ilustrata in tablou? …………………………..
………………………………………………………………………………
.
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Oamenii sec XIX nu aveau stații meteorologice așa că foloseau ca punct de reper
barometrele.
6. Ce valoare a presiunii indica barometrele (2 barometre) de la etajul
1? ……………………………



În muzeu este și o piesă specială, un automobil De Dion Button din 1898, prima mașină
ce a circulat pe strada Domnească.
7. Priviți cu atenție automobilul și evidențiați 5 deosebiri între acesta
și automobilele moderne?............................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
III. CIVILIZATIA DIN SUDUL MOLDOVEI



La etajul 2 al clădirii sunt expuse elemente ce aparțin civilizației tradiționale din Sudul
Moldovei care ne introduce în lumea satului secolului XIX. Îndeletnicirile omului din
acea perioada erau pescuitul, cultura plantelor, îngrijirea animalelor și a gospodăriei.

8. Intrați în casa tradițională țărănească și precizați cum se numește înlocuitorul
electricității care ce se afla pe măsuța din camera?......................................................................


Într-un alt cadru, tot la acest etaj, se află casa țărănească și căruța. În casă vedem: stuf,
care joaca rol de mediator pentru temperatură, bucătăria cu sobă, ladă pentru zestre,
haine și prosoape țesute de gospodină și o anexă unde țineau cerealele. Fiecare casă
avea război de țesut, utilizat de gospodine în perioada de iarnă.

9. În holul căsuței sunt atârnate ștergare (obiecte textile ce servesc ca prosop sau
ca podoaba în casele țărănești). Câte astfel de ștergare sunt atârnate și ce motiv
decorativ au în comun? ….……………………………………………………………………….


În sec XIX oamenii nu își alegeau credința, ci practicau religia cu care s-au născut. Au
fost descoperite diferite obiecte de cult: icoane, părți din altare și porți de altar, toate
pictate inedit.

10. Ne întâlnim cu credința oamenilor din sec XIX: credința creștin ortodoxă.
Căutând în prima secțiune a expoziției religioase, reperați/găsiți cea mai veche icoană și
specificați anul în care a fost descoperită și numele ei ? ………………………………..
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