8.7. VALITUD RIIGI
TRADITSIOONID JA KULTUUR

Traditsiooniline jaanipäev
Kihnu saarel

Hispaanias on olulised kirikupühad
ja nendega seotud traditsioonid.

Traditsioonid
Et reis õnnestuks, tuleb pöörata tähelepanu sihtkoha-riigi
kultuuritaustale. Me mõistame selle riigi elanikke paremini, kui
õpime tundma nende kultuuri, kombeid, traditsioone.
Erinevatel rahvastel on erinevad tavad. Asjad, mis on meie jaoks
tavalised, ei pruugi olla tavalised valitud reisi-sihtkohas.
Eri kultuurides võivad paljud tavad olla meile võõrad ja me võime
nende kommete vastu eksida. Viisakas inimene austab ja järgib
riigis kehtivaid tavasid.
Enne reisi tuleks uurida sihtriigi kõige tavalisemaid kombeid:
• tervitamine – rahvastel on väga erinevaid tervitamise viise.
Enamik rahvaid suruvad tervituseks
kätt.
Eestlased ütlevad tervituseks
tavaliselt lihtsalt „tere“. Lõunapoolsed rahvad annavad tervituseks
põsele musi.
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• riiklikud ja rahvuslikud tähtpäevad – tavaliselt on igal
rahval oma tähtpäevad. Tähtpäevade tähistamise kombed
erinevad ka nn rahvusvaheliste tähtpäevade (näiteks jõulud,
emadepäev jms) puhul.
• riietumine – millal kantakse rahvariideid, kuidas riietuda
kirikuid külastades jms
• toidukultuur – mida ja kuidas on kombeks süüa. Nii on
näiteks teiste rahvaste leib teistsugune kui meie rukkileib.

Ukraina traditsioonid – külalisi
võetakse vastu ja külla minnakse
soola-leivaga.

Reisil käies tasub proovida sealse
riigi rahvustoite. Fotol Hispaania
üks rahvustoite paella.

ÜLESANNE 1
Mis on eestlaste tähtsamad riiklikud tähtpäevad?
Need on ka päevad, kui heisatakse riigilipp.
Eesti lipupäevadest saad ülevaate internetist:
euro26.velvet.ee/est/riigi-symbolid
Eesti rahvakalendri tähtpäevad leiad:
Nimeta sinu arvates kolm olulisemat Eesti riigi tähtpäeva.
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Kirjelda neist ühte tähtpäeva lähemalt.
1. Nimetus:
2. Millal tähistatakse?
3. Milline on tähtpäevaga seotud riietus?
4. Nimeta tähtpäevaga seotud toite.

5. Nimeta tähtpäevaga seotud ettevalmistusi.

6. Kuidas tähtpäeva tähistatakse?

Arutlege koos õpetajaga.

ÜLESANNE 2
Uuri internetist Euroopa rahvaste tervitamisviise.
Tervitage üksteist klassis erinevate rahvaste kombel.
Nimeta ka piirkond või riik, kus nii tervitatakse.
Erinevaid tervitamise viise leiad internetist:
maailmakool.ee/tervitused-umber-maailma
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ÜLESANNE 3
Tutvu oma valitud riigi tavalisemate kommetega.
Kasuta interneti abi. Täida lüngad.
riigi tavalisemad kombed on
1) tervitamine:

2) toidukultuur:

3) rahvustoidud:

Mis toite võiks reisil proovida?

4) Olulisemad tähtpäevad:

5) Kas on riietumisega seotud tavasid?

Missuguseid riideid on vaja reisile kaasa võtta?
Arvesta sihtkoha tavadega ja ka ilmaoludega.

6)

:
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Kultuur
Tavad on seotud kultuuriga.
Kõik, mida inimesed on loonud
või välja mõelnud, on kultuur.
Tavaliselt mõeldakse kultuuri
Laulupidu
all kirjandust, muusikat, teatrit,
kujutavat kunsti jms.
Igal rahval on oma kultuur. Eestlasi nimetatakse laulurahvaks.
Meil on laulu- ja tantsupidude traditsioon.
Enne reisile minekut on hea, kui tutvud ka selle riigi kultuuriga.
Missugune muusika on seal populaarne, kes on kuulsamad
muusikud? Kes on kuulsamad kirjanikud, näitlejad, kunstnikud?
Mis on traditsioonilised spordialad jm?

ÜLESANNE 4
Nimeta Eesti kultuuri suurkujusid.
Vajadusel kasuta interneti abi.
1. Meeskirjanik:
2. Naiskirjanik:
3. Meesnäitleja:
4. Naisnäitleja:
5. Meeslaulja:
6. Naislaulja:
7. Meeshelilooja:
8. Naishelilooja:
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9. Meessportlane:

10. Naissportlane:

Ekstreemsportlane Kelly Sildaru

ÜLESANNE 5
Tutvu oma valitud riigi kultuuriga. Kasuta interneti abi.
Lõpeta laused.
Andmeid

riigi kultuuri kohta

1. Millised on rahvarõivad? Lisa pilt.

2. Mis usk seal on? Nimeta usuga seotud kombeid.

3. Traditsioonilised spordialad,
mida inimesed seal harrastavad:

4. Tuntud kultuuritegelane
(kirjanik, kunstnik, muusik, näitleja, sportlane):
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Jätka oma esitlust.
Lisa leitud andmed oma esitlusse.
Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:
10) Tavalisemad kombed
• tervitamine
• toidukultuur, sh rahvustoidud
• olulisemad tähtpäevad
• riietumine
11) Kultuur
• rahvarõivad
• usk ja sellega seotud kombed
• traditsioonilised spordialad
• tuntud kultuuritegelased (kirjanik, kunstnik, muusik,
Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile kirjuta juurde
internetiaadress, kust need leidsid.
Salvesta oma töö.

Rootsi lastekirjaniku
Astrid Lindgreni skulptuur
Stockholmis

Eesti helilooja
Gustav Ernesaksa skulptuur
Tallinna lauluväljakul

