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Veel on vabu kohti reisile eesti lapse maailma!
Kasutage võimalust ja tulge kaasa!
Suundume Euroopa ühte
väiksemasse riiki Eestisse. Otsime
sealt üles lapsed ja proovime
samm-sammult välja selgitada,
millised nad on, mida nad teevad
ning mis neile meeldib.
Kes võtab väljakutse vastu
ja läbib avastusmängu kõik
tasemed, saab teada, millised
lapsed Eestis elavad!

Eesti laps sünnib tavaliselt sünnitusmajas. Tema pere on selleks puhuks põhjalikult
ette valmistunud. Kui laps on kõhus, käivad tema ema ja isa beebikoolis. Nad räägivad
läbi kõhu lapsega. Nad lasevad talle muusikat. Kõik selleks, et laps juba kõhus õnnelik
oleks.
Sünnitustoad on nagu väikesed spaad. Seal on mahe valgus, vann ja suured
võimlemispallid. Nii mõnigi ema tunneb end kõige paremini vees ja sünnitab beebi
vette.
Kohe, kui laps on siia ilma tulnud, pannakse ta ema rinnale, et ta saaks vajaliku nahknaha kontakti ja oleks täiesti kindel – ta on siia maailma oodatud!
Pärast sünnitust puhatakse perepalatis. Seal saab isegi telekat vaadata. Beebi seda
muidugi ei tee, tema avab silmad siis, kui tal on kõht tühi või kakane mähe on
muutunud liiga ebamugavaks.
Tihti näeb tuba välja nagu lillepood. Sõbrad ja sugulased on enamasti juba sünnituse
ajal ukse taga järjekorras, et uut ilmakodanikku tervitada. Eesti perre sünnib tavaliselt
üks või kaks last.
Mõnel lapsel on kohe sündides nimi olemas. Muidugi pole see talle otsaette kirjutatud.
Lihtsalt tema vanemad on selle peale ammu mõelnud ja välja nuputanud, mis see
nimi olema peaks. Ja kui beebi sünnib, siis vaadatakse talle näkku. Kas ta on ikka
näiteks Uku näoga?
Kui on nimenägu ees, siis registreeritakse lapse sünd ja valitakse nimi. Eesti
lapsevanemale meeldib seda teha arvutis. Siis ei pea õue minemagi. Saab peretoas
voodil pikutada ja kõik vajaliku korda ajada.
Nimi pannakse lapsele Eestis tavaliselt ühe kuu jooksul. Vahel võtab valik kauem aega
ja vahel vähem. Nagu ikka. Valida on ju nii palju. Sõltub, mis vanematele meeldib.
Paljudele meeldivad sellised nimed, mis ka teistele vanematele Euroopas. Soovitakse,
et lapsel oleks rahvusvaheline nimi, millega lööks läbi igal pool.
Teised vanemad lähevad tagasi juurte juurde. Nemad tahavad, et lapsel oleks päris
eestikeelne nimi. Nimi, mis ka midagi tähendaks või oleks pärit vanast ajast, näiteks
Tuul, Päike, Torm, Lill, Loits.
Tihti juhtub, et laps saab rohkem kui ühe nime. Kokku võib Eestis panna lapsele kuni
kolm nime. Näiteks ei ole tüdruk lihtsalt Mia, vaid Mia Maria. Või Õie-Ann. Või Karl
Markus, kui ta satub olema poiss. Nii on lapsel päris mugav. Kui juhtub, et talle üks
nimedest ei meeldi, siis ta valib teise. Tavaliselt on lapsed mitme nimega väga rahul.
On lapsevanemaid, kes lasevad fantaasial lennata ja mõtlevad nimesid välja. Selleks
on igaks juhuks kehtestatud reeglid, näiteks ei tohi nimi sisaldada numbreid ega
võõrtähti. Muidu oleks lapsel hiljem raske seletada, kuidas nime kirjutada või hääldada
tuleb.
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Vahel panevad vanemad lapsele oma lemmiklaulja, -näitleja või -sportlase nime.
Nii on tänu tuntud näitlejale Mirtel Pohlale nüüd Eestis palju väikeseid Mirteleid.
Ja mõni nimi on selline, mis meeldib samal ajal väga paljudele.
Seepärast selgub lasteaias või koolis tihtilugu, et koos on mitu sama nimega last.

Kõigile Eestis sündinud lastele kingitakse raamat „Pisike puu”.
Seal on sees jutud ja luuletused. Noor ema või isa hakkab nüüd
kannatamatult ootama, et laps natuke suuremaks kasvaks.
Tahaks talle juba ette lugeda!

KINGITUS
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Eesti laste meelest kõige lahedamad sõnad:
Värske ilmakodanik naudib nüüd täit tähelepanu. Tema ema või isa saab poolteist
aastat vanemahüvitist. See tähendab, et üks lapsevanematest saab kuus sama palju
raha kui varem tööl käies ja võib rahulikult pereelule pühenduda.
Beebi sellest muidugi midagi ei tea. Tema vehib käte ja jalgadega ning muudkui
areneb. Arenemisele aitavad vanemad kõvasti kaasa. Paljud titad viiakse basseini
ujuma, võimlema või loovusringi. Kodude seinu kaunistavad fotod ujumisrõngaga
beebidest ja näpuvärvide abil loodud kunstiteosed.
Ka kodus ärgitatakse noori vanemaid loominguga tegelema. Toaseinale tekkivad
värviplekid on mõnusalt omanäolised ja kodused. Neid ei raatsigi maha pesta.
Köögikapist võib potid-pannid välja tõmmata ja neisse tanguteri valada. Terade
sõrmede vahel siristamine aitab ajul areneda.
Peamine märksõna lapse kasvatamisel on värske õhk. Suurem osa vanematest
hoiaks lapse kogu päeva õues. Kui vähegi võimalik, magab beebi lõunaune rõdul või
majahoovis. Linnas võib tihti näha pilti, kus mitu vankrit on pargitud kohvikuakna
taha. Hoolimata miinuskraadidest naudivad lambavillasesse tekki mähitud beebid
vankrites und ja nende emad kohvitavad teisel pool akent soojas ruumis.
Kolme esimese eluaasta jooksul hakkab laps tavaliselt rääkima. Nagu lennult omandab
eesti laps eesti keele 14 käände kasutamise oskuse ja võib olla õnnelik. Välismaalastel
kulub selle kõige selgekssaamiseks aastaid ja mõni asi jääbki segaseks. Eks nii ole iga
lapse emakeelega. Ei pane tähelegi, kui keel juba suus on.
Eestis elab ka lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Need lapsed õpivad eesti keelt
lasteaias ja koolis.
Lapsed hakkavad tihti esimesena nimetama oma kõige lähedasemaid inimesi: ema ja
isa. Tavaliselt eesti laps nii ametlikult oma vanemate poole ei pöördu. Ema on paljude
laste jaoks alguses emme. Hiljem vahel ka emps, mamma või mamps. Isa on issi,
mõnes peres ka papa või paps.
Ega kõik eesti lapsed kodus ühtemoodi räägi. Eelkõige sõltub see lapse elukohast.
Lõuna-Eesti lapsed räägivad võru keelt ehk siis hoopis kõnõlõsõ võro kiilt. Neil on
koguni oma võrukeelne aabits.

6

7

7.00–8.20 Lasteaeda minek
Lasteaias hakkavad lapsed käima tavaliselt kolmeaastaselt.
Varem on lapsed sõimes. Sinna saab minna 1,5-aastane laps.

8.20–9.00 Hommikusöök
Puder annab jõudu kogu päevaks! Kaerahelbepuder on klassika. Enne
sööki on kindlasti kätepesu. Ja kuigi me koolis ei käi, joome
koolipiima. See tähendab, et igale lapsele on päevas klaas piima
tasuta.
9.00–10.00 Hommikuring, planeeritud tegelused ja mäng
Nüüd saab targaks! Nädalapäevad, numbrid, tähed, kell ja muu
vajalik tehakse selgeks just lasteaiahommikul.

10.00–11.30 Õueminek

Õues oleme peaaegu iga ilmaga! Mänguväljakud on meil ägedad. Aga
muide, me ei lähe alati oma lasteaeda õue. Vahel paneme hoopis
helkurvestid selga, võtame kahekaupa rivvi ja hakkame astuma.
Seda teeme siis, kui lähme matkama, teatrisse, raamatukokku või
muuseumisse.

11.30–12.00 Tuppatulek. Ettevalmistused lõunasöögiks

Õueriided seljast ja käsi pesema!
12.00–13.00 Lõunasöök. Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks
Soe söök ei puudu ühestki päevast. Suuremad lapsed õpivad siin
nüüd noa ja kahvliga sööma.

13.00–15.00 Lõunauinak

Ilma unejututa see läbi ei lähe! Väiksemad lapsed lähevad magama,
suuremad võivad vaikselt teises toas raamatuid vaadata või
mängida. Selle uneasjaga on nii: kui oled lasteaialaps, siis tundub
see päris tüütu, kui aga lähed kooli, siis avastad, et oli see alles
võimalus... Iga päev keset päeva pikutada!

15.00–16.00 Mänguaeg

Päeva lemmikosa! Nüüd saab mängida!

16.00–16.15 Õhtuoode

Kindlasti mõni tervislik puuvili!

16.15–18.00 Mäng ja kojuminek
Nüüd saab ikka mängida! Loodetavasti ei tulda mulle liiga vara
järele. Kuigi tegelikult on kodus ka nii mõnus. Eile õhtul jäi üks
mäng pooleli...
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Öeldakse, et mäng on väikese inimese töö. Ja seda
mängimise tööd teevad lapsed hoolega. Mängud jagunevad
õue- ja toamängudeks. Ja suve- ja talvemängudeks.

Ja üksi ja koos mängimiseks ja... Küllap on neid
variante veel palju. Tänapäeva lapse mängumaailm
sõltub suuresti sellest, kus ta elab. Maalapsed on
õnnelikud. Neil on võimalik ajada lambaid taga, kui
loomad aiast välja pääsevad, või siis puu otsa onni ehitada,
kalal käia ja heinakuhja hüpata. Paljudel peredel on ka
suvekodud. Seal saab teha asju, milleks linnas
ruumi ei ole. Kui on vedanud ja maal elab veel teisi lapsi
või on õdesid-vendi, siis mööduvad päevad peamiselt õues
mängides.
Linnalapsed nii vabalt õue ei pääse. Lasteaialapsed liiguvad
ringi koos vanematega ja käivad mänguväljakutel. Päeval
mängitakse lasteaias teiste lastega ja vabal ajal tihti emaisa sõprade lastega. Kui veab, siis elab trepikojas samas
vanuses lapsi ja neil saab külas käia. Rohkem kaaslasi ja
vaba mängu on neil lastel, kes elavad linnalähedastes
uuselamurajoonides. Enamasti elavad seal noored
pered, kel on palju lapsi. Õues on seal ka rohkem ruumi
ja turvalisem kui linnas.
Tänapäeva lapsi paeluvad ekraanid. Eesti lapsed saavad
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mobiiltelefoni tavaliselt siis, kui lähevad kooli. Telefon on põnev mänguasi. Nii võib
kõikjal näha lapsi ninapidi ekraanil toimuvale kaasa elamas. Vanemad on seda meelt,
et liiga kauaks ei tasu ekraani ära kaduda. Seepärast võib mõne koolilapse laual või
riiulil märgata munakella. See ei tähenda tingimata, et laps oleks suur keedumuna
sõber – munakell aitab hoopis meelde tuletada, millal tuleb ekraanimängud lõpetada.
Suveaeg on Eestis üürike ja kui on vähegi hea ilm, siis tasub olla õues. Suveilmaga
sobivad hästi kokku jooksu-, peituse- ja spordimängud. Viimaste aastate suur lemmik
on batuut. Suvel käiakse ka palju matkamas. Ja matkata saab kõikjal. Loomulikult
sobivad selleks metsad ja mereääred, aga rännata saab kas või Lasnamäel, peaasi on
julge pealehakkamine! Ka linnadžunglist on võimalik loodus üles leida.
Kui eesti täiskasvanud on hädas Eesti ilmaga, siis eesti lapsed mitte. Nemad ei räägi
juttu, et siin on aasta läbi ainult üks halb suusailm või et kogu aeg on nii külm ja pime.
Nad tervitavad talve suurima heameelega. Siis saab kelgutada, suusatada, uisutada
ja lumesõda pidada. On teateid ka sellistest eesti lastest, kes keset kuuma suveilma
õhkavad, et tahaks juba talve ja kelgutada. Ükski talv ei möödu lumememmeta. Iga
pere teeb talve jooksul vähemalt ühe lumememme.
Pered veedavad hea meelega aega koos. Pime talveaeg on ühisteks koosviibimisteks
justkui loodud. Tehakse midagi head süüa, süüdatakse küünlad ja mängitakse lastega.
Koosmängimise esikoht kuulub lauamängudele. Valikus on populaarsed „UNO”
kaardid, „Monopol”, mälumängud, „Tsirkus” ja „Reis ümber maailma”. Igal perel on
oma lemmikud.
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Ukaka mängimise õpetus
Ukaka (kasutusel ka nimetused „trihvaa” või „tuki-tuki”) peitemängus
lepitakse kokku üks kindel puu või mõni muu koht.
Üks mängija loeb selle juures näiteks sajani, teised jooksevad samal ajal peitu.
Kui mängija on sajani lugenud, pöörab ta ümber ja hakkab teisi otsima.
Mängu eesmärk on jõuda kokkulepitud kohani enne sajani lugenud mängijat ning end
seal priiks lüüa. Käega lüüakse vastu puud ja hüütakse vastavalt kas „Uka-uka, mina
prii!”, „Trihvaa, mina prii!” või „Tuki-tuki, mina prii!”.
Viimane laps võib kõik teised priiks lüüa: „Uka-uka, kõik on priid!”
Kui aga sajani lugenud mängija sind märkab ning puuni enne jõuab, hüüab ta su nime:
„Uka-uka, Leelo kotis!” Kui juhtud olema esimene kottilöödu ning keegi kõiki priiks ei löö,
siis peadki järgmisel korral
ise sajani lugema.

Sünnipäev hakkab ligi hiilima juba palju varem. Kogu pere arutab, kus ja kuidas pidu
pidada. Sünnipäevalaps unistab salaja kingitustest ja tähtsale päevale eelneval õhtul
on tükk tegu, et magama saada. Nii põnev on!
Sünnipäevahommik algab üleslaulmisega. Selleks puhuks on igal perel oma kombed:
kas alustatakse laulu ukse taga või hiilitakse kõigepealt voodi juurde, kas lauldakse
pillimängu saatel või saateta, kas tordil küünlad juba põlevad või süüdatakse need
sünnipäevalapse silme all. Päevakangelane saab tavaliselt lilli ja kingitusi.
Sünnipäeva puhul viiakse lasteaeda või kooli maiustusi. Seal sünnipäevalast
õnnitletakse, talle lauldakse ja sõbrad ulatavad kingituseks omajoonistatud kaarte.
Igal aastal peetakse sünnipäevapidu ka sõprade ja sugulaste seltsis. Sünnipäevad on
tänapäeval paisunud nii suureks, et enamasti neid ei peeta kodus. Peod toimuvad
kõikvõimalikes mängutubades, muuseumides, matkaradadel, kinos ja veepargis. Nii
on lapsevanemad ajaks, mil laps teismeliseikka jõuab, kogemustega peokorraldajad.
Tihti on peole kutsutud terve lasteaiarühm või kooliklass või vähemalt pool rühma
või klassi. Loomulikult on säilinud ka kodupeod. Mõnele perele sobibki rahulikum
kodune pidu, kus lapsi on vähem.
Laste sünnipäevadel pakutakse toiduks midagi sellist, mida saab näpuga haarata.
Joogipoolist kulub palju, sest lastele meeldib joosta-hüpata-karata ja see võtab
loomulikult võhmale. Eesti lapsed söövad peol porgandit, kurki, lillkapsast, õunu,
pirne, võileibu, lihapalle, juustu ja küpsiseid, aga kõige tähtsam on muidugi tort.

Kullimäng on tavaline
tagaajamismäng, millel on palju erinevaid variante, nt kükikull, tagumikukull ja seinakull.
Kes on esimene lugeja või tagaajaja?
Alati peab olema keegi, kes esimesena loeb või taga ajab.
Siis on abiks näiteks lastemäng „Kivi-paber-käärid” või liisusalmid.

12

13

Tordil süüdatakse küünlad ning sünnipäevalaps peab need korraga ära puhuma ja
samal ajal midagi soovima.
Tordivaliku võimalusi on sama palju, kui on lapsi ja peresid. Tellida saab igasuguste
kujunduste ja piltidega torte. Üsna kindlasti on aga vähemalt ühel sünnipäeval laual
küpsisetort. See on lastepidude klassika, mis on eriti tore põhjusel, et valmistamisest
võtavad osa ka lapsed. Igal perel on oma nipid ja eelistused, kuidas küpsisetorti teha.
Mõni armastab moosisemat, teine šokolaadisemat varianti. Üks on aga kindel –
küpsisetort maitseb kõigile väga!
Küpsisetordi retsept
3–4 pakki kandilisi küpsiseid (1 pakk 180 g)
1–2 dl piima või mahla
750 g hapukoort või maitsestamata jogurtit
1 pakk vahukoort
Maasikaid või moosi
Kaunistuseks kõike, mis meeldib: marju, komme, šokolaadi jms.
Valmistamine:
Kasta küpsised korraks piima või mahla sisse ja laota need vaagnale
kõrvuti. Määri peale kolmandik hapukoorest või maitsestamata jogurtist.
Määri peale moosi või pane marjalõike.
Kasta jälle küpsiseid, laota kihile ja kata hapukoorega. Laota peale
veel üks kiht piima või mahla sisse kastetud küpsiseid.
Lao nii palju kihte, kui kõrget torti soovid.
Vahusta vahukoor ja määri sellega kook sisse.
Pane kook vähemalt neljaks tunniks külmkappi.
Kui välja võtad, siis kaunista nii, kuidas meeldib.

Sama palju kui sünnipäeva ootavad lapsed õhinal ka jõule. Sussid pannakse
aknalauale juba detsembri alguses ja sinna oodatakse päkapikult üllatusi. Tavaliselt
poetab päkapikk sussi maiustusi, puuvilju või mõne väikese mänguasja. Mõnes peres
käib laste ja päkapiku vahel tihe kirjavahetus. 24. detsembril ollakse perega koos ja
tähistatakse jõule. Siis saavad kõik kingitusi. Mõnikord jõuab jõuluvana ise kohale,
teinekord jätavad päkapikud suure kingikoti ukse taha. Pakid lunastatakse luuletust
lugedes, lauldes või tantsides. Kõik saavad näidata, mida nad oskavad!
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Tähelepanu! Käes on kõige pikem periood lapse elus. Kool kestab ühtekokku kaksteist
aastat!
I kooliaste – 1.–3. klass
II kooliaste – 4.–6. klass
III kooliaste – 7.–9. klass
Gümnaasiumiaste – 10.–12. klass
Eesti lapsed lähevad kooli enamasti 7-aastaselt. Kõik eesti lapsed peavad saama koolis
käia. Ettevalmistusi hakatakse tegema juba varem. Tähed-numbrid õpitakse selgeks
kodus, lasteaias või eelkoolis. Eelkool toimub korra või paar nädalas. Harjutatakse
lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Eelkoolis käimine ei ole kohustuslik, aga see
annab lapsele aimu, mis teda koolis ees ootab. Koolis peavad lapsed käima kuni
põhihariduse kättesaamiseni, see tähendab 9. klassi lõpetamiseni, või seni, kuni
nad saavad 17-aastaseks. Kui pere soovib last ise õpetada, see tähendab, et ta oleks
koduõppel, siis ka see on võimalik.
Esimesse klassi astuja jaoks sõltub palju sellest, kus ta elab või mida tema vanemad
haridusest arvavad. On koole, kuhu korraldatakse sisseastumiskatseid. Neis koolides
õpetatakse mõnda ainet, näiteks keeli, süvendatult. Kui pere valib sellise kooli, siis
võib juhtuda, et laps hakkab koolis käima kodust kaugel.
Paljud pered peavad kodulähedases koolis käimist siiski kõige mõistlikumaks valikuks.
Elukoha järgi on igale eesti lapsele tagatud koht piirkonnakoolis.
Tavalises kooliklassis õpib 24 õpilast, väikestes koolides vähem, suurtes rohkem.
Esimestel kooliaastastel on kõige rohkem eesti keele ja matemaatikatunde. Eestis on
tavaks õppida kohustuslikult vähemalt kahte võõrkeelt. Riikliku õppekava järgi võib
valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele vahel.
10. klassi astumiseks toimuvad enamasti katsed. Hiljuti on loodud riigigümnaasiumide
süsteem. See tähendab, et suuremates keskustes avatakse uued koolid, kus saab
õppida 10.–12. klassis. Põhikoolide tegevuse eest vastutavad linna- ja vallavalitsused,
gümnaasiumide puhul riik, linn või vald. Eestis on veel palju koole, kus laps saab käia
1.–12. klassini. Gümnaasiumiastmes õppimine on vabatahtlik. Selle asemel võib
minna kutsekooli ametit õppima või tööle. Otse tööle minejaid on siiski vähe. Haridus
on see, mis loeb!

16

17

Eestis on küllalt palju erakoole. Sageli on need loodud lapsevanemate algatusel,
kes soovivad, et laps käiks klassis, kus on vähem õpilasi. Erakoolides keskendutakse
rohkem loovusele.
Koolipäev algab tavaliselt kella 8.00–9.00 ringis. Kooli lähevad lapsed iseseisvalt – kas
jalgsi või rattaga. Sõidetakse ka bussi või muu ühissõidukiga. Samuti viiakse lapsi kooli
autoga. Kõik oleneb sellest, kus laps elab. Maapiirkondades sõidavad koolibussid, mis
viivad tarkust taga nõudma kaugemate külade lapsi.

Eesti kõige kuulsam koolipoiss on Juku. Esiteks ütleb vanasõna, et mida Juku ei õpi,
seda Juhan ei tea. See tähendab, et Juhanit kutsutakse lapsena Jukuks. Peamiselt on
Juku aga kuulus anekdoodikangelane.
Juku: „Isa, aita mul kodused ülesanded ära teha!”
Isa: „Mõtle ikka kõigepealt ise ka.”
Juku: „Ma juba mõtlesin!”
Isa: „Mis sa siis välja mõtlesid?”
Juku: „Eks ikka seda, et tuleb isa appi kutsuda!”
Õpetaja: „Millist sõna tarvitavad õpilased koolis kõige enam?”
Juku: „Ei tea.”
Õpetaja: „Väga õige!”
Õpetaja: „Kas see on sinu pall, Juku?”
Juku: „Kas koolimaja aken on katki?”
Õpetaja: „Minu teada mitte.”
Juku: „Sel juhul on see minu.”

Eesti koolides kasutatakse nii numbrilist, tähelist kui ka kujundavat hindamist. Koolidele
on jäetud vabad käed. Kõige levinum on numbriline hindamine viiepallisüsteemis.
Kõige parem hinne on viis. Esimeses klassis tavaliselt numbrilisi hindeid ei panda.
Järjest kasvab nende koolide arv, kus on otsustatud numbrilist hindamist veelgi edasi
lükata. Selle asemel kasutatakse kujundavat hindamist, mis tähendab, et õpetaja
kirjutab sõnadega lahti, kuidas lapsel koolis üks või teine asi läheb.
Kõik tähtsad kooliasjad – hinded, õppimine, puudumised, kiitused,
märkused jms – on kirjas e-koolis. See on veebipõhine koolipäevik,
mida kasutavad õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.
Kool algab 1. septembril, mis on pidulik päev. Lapsed viivad õpetajatele
lilli ning kodus süüakse torti. Kooliaasta lõpeb juunis, hiljemalt
jaanipäevaks. Ka siis viivad lapsed õpetajatele lilli. Seejärel algab pikk suvevaheaeg,
mis kestab veidi vähem kui kolm kuud. Pikk suvepuhkus on jäänud muutumatuks
sestpeale, kui lapsed olid põllutöödel abiks. Vanasti käidi kogu suve karjas, kõblati
kapsaid ja aidati vanemaid kodutöödes. Lapsi sokutatakse ka nüüd suvevaheajaks
maale. Paljud koolinoored käivad suvel õpilasmalevas, kus teevad ka põllutöid.
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Stuudio ukse vahelt kostab „Rongisõidu” laulu: „Rong
see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh, piilupart oli rongijuht...”
Lauluproov on täies hoos. Väikesed Mirjam ja Martin harjutavad laule, millega nad
plaanivad osaleda „Laulukarusselli” konkursil. See toimub Eesti Televisioonis alates
1992. aastast. Kui „Rongisõidu” laul on läbi, hakatakse unelaulu laulma: „„Mõmmmõmm, mõmm-mõmm,” nutab karujõmm.” See laul on eesti lapsi aastakümneid
unne suigutanud. Nii et ettevaatust! Liigume edasi, enne kui tuttu jääme!
Laudadel on reas väikesed kastikesed ja karbikesed. Need on
nagu väiksed majad. Kunstiringis tehaksegi igasuguseid asju,
pliiatsijoonistustest kuni majade väljamõtlemiseni. Praegu meisterdavadki lapsed
unistuste linna maketti. Kõigepealt joonistasid nad linnaplaani ning selle, kus asuvad
mänguväljakud ja millised põnevad kohad linnakeses veel olema peavad. Nüüd teevad
nad linnast väikese mudeli. Täpselt sellise, kus nad ise tulevikus elada tahaksid!

Kõik teatriringi lapsed ootavad seda väga. Eelmisel aastal osalesid nad festivalil
esimest korda. See oli kogu kooliaasta parim sündmus!
Kohe, kui teatriproov on läbi, liuglevad lavale tantsulapsed. Nemad hakkavad
harjutama oma tantsunumbrit, et esineda „Koolitantsu” festivalil. Ka neil on vaja
tublisti proovi teha, sest „Koolitants” on niiiiiii lahe!
Võimlast kostab müdinat, kilkeid ja vilet. Siin ei ole peaaegu kunagi
vaikust. Parasjagu toimub jalgpallitrenn. Jaan, Siim ja Oskar on 1.
klassi poisid. Nad alustasid trennis käimist alles mõni kuu tagasi. Nad tahavad saada
profijalgpalluriteks. Sport on au sees ning peaaegu kõik poiste klassiõed ja -vennad
käivad trennis. Eesti laste seas on kõige populaarsemad alad jalgpall, ujumine,
võimlemine, kergejõustik, korvpall, judo, maadlus, tennis, sulgpall, lauatennis, tantsuja jalgrattasport. Kokku saab Eestis tegeleda rohkem kui 80 spordialaga.

Siin on nii palju lapsi, et uks ei mahu hästi kinnigi. Alles
eelmisel kuul ilmus kooliseinale kuulutus, et tööd alustab
robootikaring. Esimesse tundi tuli väga palju lapsi, järgmisesse veel rohkem. Lõpuks
tuli kohe mitu ringi avada. Kõik on suured huvilised ja tahavad ise roboteid ehitada.
Varsti tulevad üle-eestilised võistlused ja sinna tahaks ühe uhke robotiga kohale
minna! Lahe on näha ka teiste tehtut.

Üks laps on puu all, teine põõsa kõrval, kolmas otsib midagi
mullast, neljas uurib liblikat. Kõigil on käes pliiatsid-paberid ja
kaelas ripuvad luubid. Loodusringil on õuesõppe tund. Lapsed märgivad üles loomad
ja taimed, keda nad kooliümbruses märkavad. Nad on näinud juba mitut looma-lindu:
oravat, kuldnokka, hallvarest ja siili. Peale selle kuulatakse, milliseid helisid ümbrusest
kostab. Kui kõik on üles märgitud, hakkavad lapsed nähtut võrdlema. Kumb on
suurem, kas varblane või kuldnokk, milline juur on võilillel, milliseid tegutsemisjälgi
loomad endast maha jätavad?

Villem on selline lugeja, kes laenab raamatukogust mitu
raamatut korraga. Vahel loeb ta kõik kohe samal päeval
läbi ja tuleb otsekohe uute järele. Tema lemmiktegelased eesti lastekirjandusest
on Sipsik, Sammalhabe, Kingpool, Muhv, Arabella, Kunksmoor, Nõianeiu Nöbinina,
Tobias teisest B-st ja veel paljud teised. Juba väikesest peast loeti Villemile palju
raamatuid ette. Eriti armastas ema lugeda Astrid Lindgreni raamatuid. Vanasti olid
need peaaegu kõigi eesti laste lemmikud. Ja on paljudel praegugi. Igal õhtul kuulab
Villem Vikerraadiost laste unejuttu. Loomulikult käivad tal lasteajakirjad Täheke ja
Hea Laps. Villem kirjutab ise ka, tema jutud on ilmunud kooli almanahhis.

Kooli lähedal on kino. Paistab, et need lapsed, kes parasjagu huviringis ei ole,
lähevad kinno. Seal käib eesti lastefilmide nädal. Mõnda filmi tullakse suisa
koos perega vaatama, näiteks „Kevadet”, mis kujutab kunagist koolielu, koolipapasid
ja poiste vempe. „Kevade” film valmis küll aastakümneid tagasi, 1969. aastal, aga seda
vaatavad rõõmuga üha uued põlvkonnad. Kinokavas on ka animafilmid koeratüdruk
Lottest ning viimase aja lemmik „Supilinna Salaselts”, mille tegevus toimub Tartu
Supilinnas, kus toimetab üks vahva lastekamp.

Täna on teatriringil esimene kostüümide ja dekoratsioonidega proov. Laval
on „Jussikese seitse sõpra” ehk siis poiss Jussike ja tema nädalapäevadest
sõbrad. Tuleb mitu korralikku proovi teha ja siis saab sõita kooliteatrite festivalile.
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Eestis ei ole vist ühtegi last, kes poleks kokku puutunud rahvatantsu või koorilauluga.
Suurem osa lastest on osalenud kas tantsurühmas või laulukooris. Kes on mingil
põhjusel rahvatantsust või koorilaulust kõrvale jäänud, on kindlasti vähemalt korra
näinud teisi laulmas-tantsimas.
Iga väikese laulja või tantsija siht on pääseda suurele laulu- ja tantsupeole. Eestis
korraldatakse üleriigilist üldlaulu- ja tantsupidu iga viie aasta tagant Tallinnas. Samuti
peetakse viie aasta tagant eraldi noorte laulu- ja tantsupidu. Pidevalt toimuvad
väiksemad peod ja esinemised.
Suureks peoks hakatakse varakult valmistuma. Kõik rühmad näitavad oma oskusi
eelvoorudes. Edasi pääsevad need, kel sammud ja laulud paremini selged. Nii et
tasub harjutada!
Ja siis tulebki pidu ehk suur seiklus, sest pidu ei ole ainult esinemine! Laulu- ja
tantsupidu on eriti suur sündmus neile lastele, kes tulevad väljastpoolt Tallinna. Siis
sõidetakse bussidega pealinna ja elatakse koolimajades. Tallinnas ootavad ees trollid
ja trammid, iseseisvus ja magamine suures saalis madratsite peal. See tähendab
tavaliselt ka üht mõnusat padjasõda.
Päeval toimuvad proovid ja esinemised. Tundub müstiline, aga kuidagi saadakse see
tohutu lasteparv tantsima ja laulma, nii et pealtvaatajate silmis ja kõrvus läheb kõik
alati nagu valatult.
Kõigepealt toimuvad tantsupeo etendused. Särasilmsed esinejad näitavad, milliseid
imelisi mustreid ja kujundeid nad üheskoos tantsides moodustada oskavad. Eriti äge
on seda vaatemängu kaeda kõrgematelt istekohtadelt, aga ka teleekraanilt. Lindudel
veab, sest neile on tantsupeol tagatud parim ülevaade.
Tantsuetenduste järel tuleb rongkäik. See tähendab rahvariietes läbi linna marssimist,
lugematul hulgal hurraahüüdeid ja vahel ka valutavaid varbaid. Kokku umbes 5
kilomeetrit ehk 20 000 sammu. Kaasaelajaid on samapalju või rohkemgi kui esinejaid.
Inimesed tervitavad laulukoore ja tantsurühmi hõigetega ning iga peoline tunneb end
peategelasena. Rongkäik lõpeb lauluväljakul, kus süüdatakse laulupeo tuli.
Suure laulukaare all kooslaulmise kogemus jääb lastele eluks ajaks meelde.
Samamoodi jääb meelde toidutalongide eest suurtest kateldest söödud supp. Ja need
tohutud kogused laulu- ja tantsupeo jäätist! Mõnikord meenuvad tuulest ja vihmast
räsitud keebid. Mitmepäevase peo lõpuks on lastel näod päikesest pruunid ja hääled
kähedad, hinges uhke ja võimas tunne. Saime hakkama ja järgmisel korral tuleme
jälle! Tule sina ka!
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Iga eesti laps teab, et rukkileib on väga tähtis ja just see päris eesti asi.
Eesti peres peetakse kõige tähtsamaks toidukorraks hommikusööki. See annab jõudu
kogu päevaks. Hommikusöögi klassika on puder. Seda keedetakse piimaga. Kõige
populaarsem on kaerahelbepuder. Hommikuti süüakse ka võileibu ning helbeid ja
müslit piima või keefiriga.
Tööpäevadel söövad lapsed lõunasööki koolis või lasteaias. Tähtis on, et iga laps
saab vähemalt korra päevas süüa sooja toitu. Paljudes lasteaedades antakse lastele
teadlikult musta leiba ja on loobutud saiast, ka koolipuhvetite menüüd püütakse
muuta saia- ja magusate jookide vabaks.
Õhtusöögi ajal ollakse juba kodus. Siis püüab pere ühise laua äärde koonduda.
Vanemad arvavad, et kui pere sööb iga päev vähemalt korra üheskoos, on peretunne
tugevam ja lapsed õnnelikumad.
Pered on järjest teadlikumad, mida suhu pistavad. Eelistatakse toiduained, mis
kasvavad kodu lähedal. Kes saab, püüab oma aialapil värsket kraami kasvatada. Isegi
suurte korrusmajade rõdudel on augustis märgata punaste põskedega tomateid ja
rohelisi maitseainepuhmaid. Ilmuvad kokaraamatud, mis innustavad peresid kokkama
ja põnevaid toite välja mõtlema. Söök peab olema hea, seda teha peab olema lõbus!
Niisugune tundub olevat viimase aja moto.
Laual on alati ohtralt värsket kraami: talvel riivitud porgandi ja kapsa salatid, suvel
kõik, mida peenralt või turult kätte saab.
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Jõulud on kõige olulisem perepüha, mille juurde kuulub loomulikult hea toit. Eesti
toidulaua klassika on seapraad hapukapsaste ja kartulitega. Traditsiooniline jõuluroog
on verivorst, mida süüakse pohlamoosiga.
Vastlapäeva menüü on lihtne ega vaja peamurdmist. Lõunasöögiks on hernesupp ja
magustoiduks ohtralt vahukoorega kukleid. Suppi-kukleid pakuvad vastlapäeval ka
lasteaia- ja koolisööklad. Küllap ootavad pajatäis hernesuppi ja küpsetatud kuklid
lapsi ka kodusel köögilaual. Seda kõike on korraga nii palju, et isu saab täis terveks
aastaks.
Jaanipäeval juuakse suurtes kogustes kalja. Kalja tehakse ise või ostetakse poest.
Šašlõki küpsetamiseta ei suuda jaanipäeva enam keegi ette kujutada. See komme tuli
Eestisse nõukogude ajal ja püsib kindlalt edasi.
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Iga eesti laps teab, et kama on kasulik. Kamajahu on segu jahvatatud ja pruunistatud
kaunviljast (hernes) ja teraviljadest (rukis, oder, nisu). Tavaliselt süüakse või juuakse
kama hapupiima, keefiri või jogurtiga, lisatakse suhkrut või mett. Kamast saab teha
ka šokolaadi, krõbinaid, küpsiseid ja kooki. Kama paneb eestlaste fantaasia lendama!
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Kui eesti laps ei tea ühtegi teist eesti rahvatantsu, siis kaerajaani teab ta kindla peale.
Seda kareldakse juba lasteaias. Tavaliselt tantsitakse neljakesi ja lauldakse kaasa.
Eesti laste aastaring kulgeb suuresti rahvakalendri tähtpäevade rütmis. Igal aastaajal
on omad tähtpäevad ja tegevused, mida hoitakse au sees. Rahvakultuuri kombeid
õpetatakse juba lasteaias.
Sügisel, kui ilmad olid külmad ja pimedad, tegi vanarahvas elu lõbusamaks. Käidi
mardi- ja kadrisanti jooksmas. Mardid olid enamasti meesteks maskeerunud ja
kandsid musta. Kadrid olid aga naised ja üleni valges. Vana sanditamiskomme on
tuttav igale eesti lapsele. Siiani käiakse majast majja santi jooksmas. Mardipäeva
tähistatakse 10. ja kadripäeva 25. novembril.
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Kolm mardisanti on korrusmaja trepikojas ja üks neist vajutab kellanuppu. Kohe
alustavad sandid laulu: „Laske sisse mardisandid, marti-marti! Mardi küüned
külmetavad, marti-marti, mardi varbad valutavad marti-marti...”
Sandid on sandid mis sandid! Ühel lapsel on peas isa vana kaabu, teisel must läkiläki,
kõrvad õieli, ja kolmas on ette tõmmanud musta maski. Kõigil on näod tumedaks
võõbatud.
Toast kostab samme ja uks lükatakse lahti.
Mardid trügivad robinal sisse. See, kes kellanuppu vajutas, haarab kotist peotäie
tanguteri ja viskab need esikupõrandale laiali: „Et ikka viljaõnne jaguks!”
Seejärel esitavad mardid laule. Üks martidest on kaasa haaranud pisikese lõõtspilli
ja törtsutab seda sekka. Kui laulud esitatud, uuritakse, kuidas pererahval läheb.
Kas lapsed on ikka virgad ja loomad terved? Kui vastused käes, on mõistatuste aeg.
Mardirahvas küsib ja pererahvas püüab vastata.
„Mõista-mõista, mis see on: seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Mõista-mõista,
mis see on: lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata?” küsivad mardid.
Kui eeskava läbi, on aeg mardiandide käes, mida sandid loodavad tasuks saada.
Pererahval on seks puhuks ikka kommi või puuvilja varutud. Kogu kraam rändab
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mardikorvi.
Mardid tänavad pererahvast, soovivad lahkudes head vilja- ja karjaõnne. Ja juba nad
lähevadki, et tiristada uue ukse taga kella ja alustada laulu „Laske sisse mardisandid,
marti-marti...”.
Mardid käivad läbi tuttavad uksed ja kui keegi enam lahti ei tee, on aeg koju minna.
Ühe lapse kodus kallatakse korvisisu lauale ja hakatakse saaki jagama. Õunad, kommid
ja raha jaotatakse omavahel õiglaselt ära.
Mardipäev on korda läinud. Nüüd võib hakata kadripäevaks valmistuma.

Kõige tähtsam on kadriema või ka kadrinoorik. Tema ümber on kadrilapsed. Kadriema
süles on kaltsudest valmistatud nukk – kadrititt. Titt peab külaskäigu ajal „pissima”,
sest see toob head viljaõnne. Selleks puhuks on puntra sisse peidetud väike veepüss.
Kadrisandid on riietatud valgesse, käiku on läinud kõik kodus leidunud linad ja linikud,
sallid ja lehvid. Santide ninaotsad ja põsed on rõõmsalt punaseks võõbatud. Mõnel
kadrilapsel on näo ees loor. Eks ikka selleks, et keegi ära ei tunneks. Loor võib peita
ka poisinägu. Kadril on tavaliselt kaasas vilepill või flööt, mida ta pererahvale mängib.
Tehke kadridele ikka uks lahti, siis on järgmisel aastal head õnne oodata!
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Sel aastal oli kõige pikem liug 2. klassil. Lapsed lasid mäest alla hiiglasliku kiletükiga.
Liulaskmine kui mõõduvõtmine kuulub vastlapäeva kombestikku. Kelgutajate
rõõm vastlapäev on liikuv püha, mida peetakse teisipäeval kas veebruaris või
märtsis. Toimuvad kõige pikema liu võistlused, mis on seotud vanast ajast pärit
ennustamiskombega: kellel oli kõige pikem liug, sellel kasvas suvel kõige pikem lina.
Pikka lina, 2. klass!
Ärge
unustage
sõnajalaõit!
Seda kaunist õit tuleb minna
otsima jaaniööl, 23. juunil. Jaani
tähistatakse kõikjal üle Eesti.
Sõnajalaõie leidja saab rikkaks,
õnnelikuks ning oskab loomade
ja lindude keelt. Sõnajalaõit otsiti
varem üksi, aga viimasel ajal on
tulnud komme minna seiklema
koos sõbraga. Kes õie leiab, peab
selle kohe metsast välja viima. Ja
parem on sellest mitte kellelegi
kõnelda. Kuna keegi kunagi midagi
ei räägi, ongi jäänud saladuseks, kas
sõnajalaõis on üldse olemas ja kuidas see välja näeb. Ometi otsitakse seda igal aastal
üha uuesti.

Ilm on tähtis. Tänapäeva lapse peamine küsimus on ikka, et kas talvel saab korralikult
kelgutada-suusatada ja suvel ujuda. Ilm määras ka vanarahva elu. Oli vaja teada,
millal midagi külvata või kuidas heinateoga jääb. Vanarahvas ei saanud televiisorist
või telefonist vaadata, milline ilm homme tuleb. Loodust jälgiti hoolsalt ja püüti
ennustada.

•
•
•

Proovi järele, kas vanad ennustused peavad paika!
•
•
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Kui jaanuaris pakane paugub ja sajud puuduvad, siis juulis põud kõrvetab.
On märts vihmane, sajab kogu suve oktoobrini välja.

•
•
•

Kui madusid enne jüripäeva (23. aprill) nähakse, tuleb soe suvi.
Kui kevadel toomingad kaks nädalat õitsevad, kestab sügis kaks kuud, õitsevad
nad kolm päeva, siis on sügisel lumi maas.
Kui seitsmevennapäeval (10. juuli) sajab, siis sajab seitse nädalat jutti. Kui aga
niipaljukestki päikest on, et mees hobuse selga jõuab hüpata, siis niipalju kuiva
ikka veel tuleb, et heina saab teha. Kuiv ja päikesepaisteline päev ennustab aga
seitset kuiva nädalat.
Kui kanad hilja magama lähevad, siis hakkab teisel päeval vihma sadama.
Kui Mart sulatab, siis Kadri külmetab, kui Mart külmetab, siis Kadri sulatab.
On jõulu ajal külm, tuleb jaanipäev kuiv; on sula, tuleb jaan vihmane.
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Mõnusa külaskäigu koostisosad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Võtame kingad jalast. Vanaema annab meile jalga villased sokid, mis ta on kõigile
ise kudunud.
Põrandal on omakootud vaibad.
Laual on pannkoogid omatehtud moosiga, kõrval klaas piima. Nämm!
Vaatame telekast teatrietendust.
Vanaema ja vanaisa mängivad meiega malet ja muid lauamänge, nt „Tsirkust” ja
„Reisi ümber maailma”.
Vanaisa jutustab meile vana aja jutte.
Vanaema teeb telefoniga pilte.
Skype’i teel suhtleme tädipojaga, kes elab Inglismaal.
Vanaisa toob keldrist kastitäie moose ja mahla.
Vanaema räägib, et müts tuleb pähe panna ja helkurit ei tohi unustada.
Moosi- ja mahlavarud pagasnikus, sõidutab vanaema meid autoga tagasi koju.
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Mida eesti lapsed looduses teevad? Loe vastuseid ja märgi ruudukesse linnuke, kui
oled teinud või teeksid sama! Päris lõppu saad kirjutada, mida sulle meeldib looduses
ette võtta, juhul kui seda siinsest valikust ei leia. Looduses on väga lõbus, kui hoida
meeled avatud!

Eesti lapsed tehakse juba
maast madalast loodusega
tuttavaks. Eestis ei ole
kõrgeid mägesid, vulkaane
ega laiu jõgesid. See-eest
on siin puutumata loodust:
metsad, kus võib kohata
koguni karusid, ning liivased
või kivised mererannad, kus
jalutades ei pruugi terve
päeva jooksul kohata ühtegi
inimest. Siin on saared,
millest igaühel on oma elu
ja kultuur, rabad, mis on
põnevad igal aastaajal ning
kuhu saab linnakära eest peitu minna. Eesti metsas matkates võib kohata erinevaid
loomi: siili, jänest, harvem metssiga, metskitse või põtra.
Aastaid tagasi oli suuremal osal lastest maavanaema ja -vanaisa. Siis oli tavaline, et
suve alguses saadeti lapsed maale. Seal said nad päev läbi õues olla, rattaga sõita,
metsatukas onni ehitada. Nädalavahetusel tulid vanemad ka maale, koos perega
tehti heina, magati lakas. Sügisel toodi päikesepruunid, tuultest parkunud nägude ja
marraskil põlvedega marakratid tagasi linna, pesti puhtaks ja saadeti kooli. Tänapäeval
paljudel linnalastel sellist võimalust enam ei ole. Vanaemad ja vanaisad on päris tihti
linnainimesed. Niipalju kui on võimalik, püütakse aga linnalapsed ikkagi maale, metsa
ja mere äärde viia. Paljudel peredel on suvekodud, kus saab loodusele lähemal olla.
Küllalt on ka peresid, kes elavadki maal. Lapsed saavad siis päev läbi õues trööbata
ning neil on luksus Eesti nelja aastaaega lähedalt näha.
Eesti pered ei käi loodust ainult imetlemas. Vana loodusrahvana hindavad eestlased
ka seda, et mets pakub toidupoolist. Marjade ja seente korjamine on endiselt au sees
ja omakeedetud moos maitseb kõige paremini. Marjule minnakse tihti kogu perega.
Toidumoon kaasa pakitud, veedetakse metsas üks tore päev.
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E-Eesti – Eestis on internetis võimalik korda ajada lõviosa asjadest. E-valimised
toimuvad alates 2005. aastast. Interneti kaudu saab registreerida lapse sünni, arstid
kirjutavad välja digiretsepte jne. Sellisteks toiminguteks on vaja ID-kaarti. Ka koolides
alustatakse arvutiõppega juba esimeses klassis.
Iseloom – Eestlastest on arvatud erinevaid asju, enamasti on öeldud midagi liigse
tagasihoidlikkuse, pahuruse ja tõsiduse kohta. Peab paika, et eestlane esimesena
kellelegi rõõmust kaela ei karga. Samas ütlevad välismaalased, et kes kord on eestlase
südame võitnud, teab, et maamunal pole teist nii sõbralikku ja lahket inimest.
„Kalevipoeg” – Eesti rahvuseepos. Selle peakangelane on hiiglase mõõtu Kalevipoeg.
Tema tegudega on seletatud järvede, küngaste, allikate ja kivide päritolu. Näiteks on
mööda maad laiali tema künnivaod, magamiskohad ja lingukivid.
Kiiking – Juba vanasti armastas eesti rahvas kiikuda. Külakiiged on kogu Eestis väga
levinud. 1990ndatel mõtles eestlane Ado Kosk välja spordiala, kus inimene teeb
kiigega ringi ümber võlli.
Kirjaoskus – Peaaegu kõik eestlased oskavad kirjutada. Eesti on üks kõrgema
kirjaoskustasemega riikidest maailmas – 99,8% täiskasvanutest oskab lugeda ja
kirjutada.
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Laul – Eestlased peavad ennast laulurahvaks, kellele meeldib koonduda kooridesse
ja pidada laulupidusid. Öeldakse, et eestlased laulsid ennast vabaks. See tähendab,
et enne iseseisvuse taastamist 1991. aastal toimus palju koosviibimisi, kus lauldi
isamaalisi laule. Peeti koguni öölaulupidusid. Laulu- ja tantsupidude traditsioon on
elus ning pakub rõõmu ja hingekosutust nii suurtele kui ka väikestele.
Mets – Poole Eesti pinnast katab mets. Siin võib kohata erinevaid metsloomi, näiteks
metskitse, põtra, jänest, rebast. Levinuim puuliik on mänd, palju on ka kuuske ja
kaske.
Mäed – Eesti pind on tasane. Lõuna-Eesti on küll künklik, aga kõrgeid tippe siit ei leia.
Eesti kõrgeim punkt asub Haanja kõrgustikul. See on Suur Munamägi, mille kõrgus on
317,4 meetrit.
Rahvastiku tihedus – Eesti pinnal elab vähe inimesi. Kokku on siin 1,3 miljonit elanikku.
Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis igal inimesel palju ruumi.
Rändrahnud – Rändavate kivide poolest on Eesti üks Euroopa rikkamatest riikidest.
Suurim maapealne rändrahn Eestis on Letipea neemel asuv Ehalkivi, mille pikkus on
16,5 m, laius 14,3 m, kõrgus 7,6 m ja ümbermõõt on 49,6 m.
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Saared – Eestil on Läänemeres 2222 saart.
Saun – Eestlased on saunarahvas. Linnainimestel on tihti korterites väikesed
elektrisaunad, maal hinnatakse ikka ehedat puukütet. Levinud on ka suitsusaunad.
See tähendab, et hoonel pole üldse korstnat. Kõigepealt köetakse saunaruum
kuumaks, seejärel lastakse suits välja ja saunalised sisse. Saunas meeldib eestlastele
kasevihaga vihelda. Tänapäeval on väga populaarsed ka kõikvõimalikud spaad, kus
leidub erinevat tüüpi saunu.
Skype – See on arvutiprogramm, mis võimaldab interneti vahendusel helistada.
Programmi mõtlesid välja Eestist pärit inimesed.
Sood – 6% Eesti maismaast hõlmavad sood. Taimestik on seal kidur, marjadest
kasvavad jõhvikad ja murakad. Soos liikumine eeldab ettevaatlikkust. Laukad ei ole
lombid ega mättad mängimiseks.
Tallinna vanalinn – Punaste tornitippudega kivine linn on suuresti säilinud keskaegsena.
Kes soovib osa saada keskaja tundest, seadku sammud vanalinna munakivist teedele.
Siin asub ka Oleviste kirik, mis ammusel ajal (aastatel 1549–1625) olevat olnud
maailma kõrgeim ehitis.
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Ja ongi avastusmängu lõpp! Tegelikult muidugi mitte. Nüüd kõik alles algab! Mine ja
ütle õige eesti lastele „Tere!” ning algabki sinu päris Eesti-seiklus!
Saate tuttavaks ja mängite koos näiteks ukakat. Pärast valmistate küpsisetorti ja lähete
seda hoovi, parki, metsa või mere äärde sööma.
Ees ootab palju lahedaid elamusi, vabadust ja avastamisrõõmu!
Siia saad kirja panna Eesti ja eesti laste kohta tekkinud mõtteid:
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