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4.6. Peretraditsioonid

1. Vaata pilti.

2. Arutlege klassis.

1. Mida näed pildil?
2. Kuidas sinu peres sünnipäevi tähistatakse? 

     3. Loe.

1. Igas peres on oma kombed.  
Näiteks paljudes peredes äratatakse sünnipäeva hommikul 
sünnipäeva-laps lauluga.  
Pere liikmed üllatavad teda lillede ja kingitusega.  
Jõulude ajal on kombeks viia lahkunute haudadele küünlaid. 
Pühapäeva-hommikuti on mõnes peres laual pann-koogid. 
Laupäev on tihti sauna-päev.
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2. Kindlasti on ka sinu peres sarnaseid kombeid.  
Need tavad võisid olla juba sinu vanemate ja vana-vanemate 
peres.

3. Vanematelt lastele edasi antud tavasid ja kombeid nimetatakse 
traditsioonideks.

4. Paljudes peredes luuakse ka uusi tavasid ja kombeid.  
Luuakse traditsioone, mida varem ei olnud võimalik luua.  
Näiteks saab tänapäeval sünnipäeva hommikul  
sünnipäeva-last filmida.  
Vanasti polnud see võimalik.  
Ka õppe-aasta lõpus lõbustus-pargis käimine võib olla uus  
pere-traditsioon.  
Vanasti ju lõbustus-parke polnud.

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on mõnes peres laual pühapäeva hommikuti?
2.  Millisel nädala-päeval tehakse paljudes peredes sauna?
3.  Mida nimetatakse traditsioonideks?  

Leia tekstist lause, kus on kirjas, mida nimetatakse 
traditsioonideks.  
Jooni see lause.

4.  Miks ei saa sünnipäeva-lapse filmimine olla väga vana komme? 

5.  Arutlege klassis.

1. Millised vanad kombed on sinu peres?
2. Millised uued kombed on sinu peres?
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6. Milliseid päevi sinu peres tähistatakse? 
 Millised kombed on sinu peres? 
 Tee rist.

 
       sünnipäevad        1. september 

 
       õppeaasta lõpp        võistluste võitmine 

 
pühapäeva-hommikused laupäevased sauna-õhtud 
pannkoogid
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matkad nädalavahetustel spaa-puhkus vaheajal

 
       emade-päev         isade-päev

 
vana-vanemate-päev         jõulud 
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     uus aasta      hingedepäev 

 
       kadripäev        mardipäev

 
Eesti Vabariigi aastapäev,  taasiseseisvumispäev,
24. veebruar,  20. august, päev, 
Eesti riigi sünnipäev mil Eesti sai uuesti vabaks
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     kevadpühad      jaanipäev

vanemate pulma-aastapäev, päev, millal vanemad abiellusid. 

 
      laulupidu        tantsupidu
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7. Võta paari ja küsi kaaslaselt: „Milliseid tähtpäevi sinu peres   
 tähistatakse? Millised kombed on sinu peres?“ 
 Abiks ülesanded 5 ja 6. 

8. Kas sinu ja sinu kaaslase peres on sarnaseid kombeid?    
 Millised? Kas teie peredes tähistatakse sarnaseid tähtpäevi?   
 Milliseid?

     9. Loe ja jäta meelde.

• Vanematelt lastele edasi antud tavasid ja kombeid 
nimetatakse traditsioonideks. 

 


