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4.4. PÜHAD JA KOMBED

Mõned päevad on olulisemad kui teised.  
Neid päevi kutsume pühadeks.  
Eestlased tähistavad erinevaid pühasid. 

TALVKEVAD

VOLBER
1. mai

SUVI

JAANI-PÄEV
24. juuni

SÜGIS

MARDI-PÄEV
10. november

KADRI-PÄEV
25. november

JÕULUD
24.–26. detsember

VASTLA-PÄEV

EESTI SÜNNI-PÄEV
24. veebruar
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VASTLA-PÄEV

Vaata pilte ja loe, kuidas tähistame vastla-päeva.

1. Mis aasta-ajal tähistame vastla-päeva? Värvi õige aasta-aeg.

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

Vastla-päev on talvel.

  käime kelgutamas   sööme herne-suppi

 keedeti vanasti sea-jalgu  sööme vastla-kukleid

VASTLA-PÄEVAL ...
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 keedeti vanasti sea-jalgu

2.  Vaata pilte. Millised pildid sobivad kokku vastla-päevaga? 
Märgista sobivad pildid.

 

3. Loe laused. Kirjuta sobivad sõnad õigesse lünka.  

     vastla-kukleid         kelgutamas         talvel         herne-suppi

1. Vastla-päev on ..................................... . 
2. Siis käime me mäe peal ..................................... . 
3. Vastla-päeval sööme ............................... ja ................................ .
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EESTI VABA-RIIGI SÜNNI-PÄEV 

Loe.
Eesti Vaba-riigi sünni-päev on talvel, 24. veebruaril. See on suur  
pidu-päev. Eesti sünni-päeval ei pea inimesed tööle minema.  
Lapsed ei pea minema kooli. See on vaba päev. 
 

4. Vasta küsimustele.

Eesti sünni-päev on 24. veebruaril. 
Mis aasta-aeg see on? (Värvi õige aasta-aeg.)

  heiskame lipu  laulame hümni 

       vaatame telerit ja  
kuulame presidendi-kõnet

  katame pidu-laua ja 
sööme maitsvaid toite

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

EESTI SÜNNI-PÄEVAL ...
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Mina olen sündinud (mis kuu-päeval ja kuul?) ................................. .
Mis aasta-aeg see on? Värvi õige aasta-aeg.

5. Vaata pilte. Millised pildid sobivad kokku  
Eesti sünni-päevaga? Märgista sobivad pildid.

 riisume lehti laulame Eesti hümni

 istutame taimi  katame peo-laua

 heiskame Eesti lipu  võtame päikest

TALVKEVAD SUVI SÜGIS
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VOLBER

Loe.
Volbri-päev on 1. mail. See on kevadine püha. Sellega tähistame 
kevade saabumist. 

6. Mis aasta-ajal tähistame volbri-päeva? Värvi õige aasta-aeg.

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

 riietume ümber.  tantsime.

VOLBRI-PÄEVAL ...

 teeme lõket.
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7. Vaata pilte. Millised pildid sobivad kokku volbri-päevaga? 
Märgista sobivad pildid.
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JAANI-PÄEV

Loe.
Jaani-päev on 24. juunil. See on suvine püha. See on aasta kõige 
pikem päev. Jaani-päeval peavad inimesed pidu. 

8. Mis aasta-ajal tähistame jaani-päeva? Värvi õige aasta-aeg.

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

 teeme lõket.  tantsime ja laulame 
ümber lõkke.

 otsime rohust jaani-ussikesi. grillime vorste.

JAANI-PÄEVAL ...
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9. Vaata pilte. Millised pildid sobivad kokku jaani-päevaga?  
Märgista sobivad pildid.
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MARDI-PÄEV JA KADRI-PÄEV

Loe. 
Mardi-päeva ja kadri-päeva tähistame sügisel. 
Mardi-päev on 10. novembril. Kadri-päev on 25. novembril.

    Mardi-sandid ... Kadri-sandid ...

      kannavad tumedaid riideid      kannavad valgeid riideid

       tantsivad ja laulavad               tantsivad ja laulavad

              lähevad külla                 lähevad külla

MARDI-PÄEV KADRI-PÄEV
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10.  Mis aasta-ajal tähistame kadri-päeva ja mardi-päeva?  
   Värvi õige aasta-aeg.

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

11. Loe laused. Kirjuta lünka õige sõna. 

     tantsivad          külas          valged          laulavad          tumedad

1. Kadri-santide riided on ............................................. .
2. Mardi-santide riided on ............................................. .
3. Kadri-sandid ja mardi-sandid käivad inimestel ............................. .
4. Kadri-sandid ja mardi-sandid ............................................. ja  

............................................. . 

JÕULUD

Loe.
Jõulu-lau-päev on 24. detsembril.  
Jõule tähistame 24.–26. detsembril. See on talvine püha.
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12. Mis aasta-ajal tähistame jõule? Värvi õige aasta-aeg.

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

JÕULUDE AJAL ...

  toome tuppa kuuse

   laulame jõulu-laule

    sööme pipar-kooke

   toob jõulu-vana kingitusi    käime kirikus
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13. Vaata pilte. Millised pildid sobivad kokku jõuludega?  
  Märgista sobivad pildid.
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MEIE PERE PÜHAD

14. Milliseid pühasid sinu pere tähistab? Ühenda joonega. 

15. Mis on sinu lemmik-püha? 

Minu lemmik-püha on ....................................................................... .  

MEIE PERE TÄHISTAB ...

JAANI-PÄEVA

JÕULEVOLBRIT

EESTI SÜNNI-PÄEVAVASTLA-PÄEVA

KADRI-PÄEVA MARDI-PÄEVA


