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4.7. Pühad ja kombed kevadel ja suvel

1. Vii kuude nimed joonega õige pealkirja alla.

KEVAD- 
KUUD

märts

juuni

aprill

SUVE- 
KUUD

mai

juuli

august

2. Vasta küsimustele. 

1. Mis pühad on kevadel ja suvel?
2. Mis pühi sinu peres kevadel ja suvel peetakse?
3. Mis pühad tunduvad vanad ja millised uuemad?

 

          üles-tõusmis-pühad              naljapäev (1. aprill)
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emade-päev (mai teine pühapäev)           jaani-päev (24. juuni)

     3. Loe.

Igal aasta-ajal tähistasid meie vanemad ja vana-vanemad pühi. 
Paljud pühad on tuntud ka täna-päeval. 

Väga tuntud kevadised pühad on üles-tõusmis-pühad.  
Neid pühi nimetame veel: liha-võtted, kevad-pühad, muna-pühad.
Üles-tõusmis-pühi peetakse erinevatel kuupäevadel.  
Kirikus tähistavad need pühad Jeesus Kristuse surnust ülestõusmist. 
Liha-võtte-pühad on nad sellepärast, et siis lõppes liha söömise 
keeld.*  
Kõige rohkem tuntakse neid pühi munade-pühana. 

Kõige tähtsam püha suvel on jaani-päev.  
Jaani-päeva tähistatakse 24. juunil. 23. juuni õhtul süüdatakse 
paljudes kohtades jaani-lõke.  
23. juunil peetakse Eestis ka võidu-püha.  
Võidupüha tähistab Eesti vägede võitu vabadus-sõjas. 

*  Liha söömise keeld oli vanasti alates vastlapäevast kuni 
ülestõusmis-pühadeni.
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kuidas nimetatakse veel üles-tõusmis-pühi?
2. Miks nimetatakse kevad-pühi või muna-pühi ka  

üles-tõusmis-pühadeks?
3. Miks nimetatakse kevad-pühi või muna-pühi veel  

liha-võtte-pühadeks?
4. Milline on suve tähtsaim püha?
5. Mida tähistatakse võidupühal?
6. Milliseid tekstis nimetatud pühasid tähistatakse sinu kodus?

5. Kuidas tähistab sinu pere üles-tõusmis-pühi?  
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Tood vaasi urbadega paju-oksi.  2.  Tood vaasi kevad-lilli.

 
3. Värvid kana-mune.  4.  Koksid värvitud mune. 
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5. Käid perega kirikus. 6.  Peidad värvitud mune ja  

      teised pere-liikmed otsivad   
      neid. 

7. Jänes toob värvitud munad korviga ukse taha. 

6. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab üles-tõusmis-pühi.

7. Kas sinu peres on veel mõni tore üles-tõusmis-pühade  
 tähistamise komme? 
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8. Kuidas tähistatakse sinu kodus jaani-päeva?  
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Jaanipäevale eelneval õhtul  2.  Tantsid ja laulad pere ja
 süütavad vanemad jaani-lõkke.       sõpradega lõkke ümber.

 
3. Otsid jaaniööl jaaniussikesi.  4.  Lähed metsa sõna-jala-õit   

      otsima. 

 
5. Grillite lõkkes vorstikesi ja liha. 6.  Sõidad maale. 
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7. Lähed linna- või küla-jaanipeole.  8.  Hüppad üle jaani-lõkke. 

9. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab jaani-päeva.

10. Kas sinu peres on veel mõni tore jaani-päeva  
 tähistamise komme? 

11. Tähtpäevade pidamise kombeid saad veel vaadata  
 www.folklore.ee/Berta/

     12.   Loe ja jäta meelde.

• Kevad-suvised pühad on üles-tõusmis-pühad, nalja-päev, 
emade-päev ja jaani-päev. 

 


