
Aidi Vallik

Roosi pani omale salaja herne ninna. Ta arvas, et emme muidu ei lubaks.  
Aga hernes ei tulnud enam ninast välja.

Roosi urgitses näpuga, aga siis läks hernes veel sügavamale sisse.

Roosi proovis nuusata, aga hernes oli nina sees kinni mis kinni. See tegi ka 
natuke valu.

Roosi teadis, et nüüd on natuke jama.

„Mis sa torgid seal ninas?“ küsis ema.

„Seal on hernes sees,“ ütles Roosi ja ei julgenud emmele otsa vaadata.

„Kust see hernes sinna ninna sai?“ küsis ema.

„Veeres,“ arvas Roosi.

Emme katsus Roosi nina külje pealt näpuga. Siis vaatas taskulambiga Roosile ninna.

„Õudne,“ ütles ta. „Me ei saa ju seda sealt kätte!“

Roosile tulid pisarad silma. Hernes hakkas ninas veel rohkem valutama.

Emme aitas Roosile kombe selga ja siis läksid nad arsti juurde. Arst võttis 
arstiriistadega herne ninast välja. Aga ikkagi oli õudne ja Roosi nuttis.

Emmel oli Roosist kahju. Nad läksid ja ostsid Roosile üllatusmuna.

„See on lopergune, see sulle ehk ninna ei veere,“ arvas emme.

 • Meenuta, kas sinuga on selliseid äpardusi juhtunud.
 • Miks lapsed mõnda asja salaja teevad?
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Saksa viis

Elagu kõik me armsamad aasad,
ela ja õitse, kallis kodumaa!
Vennad, õed, välja vainudele
lippude ja lahke lauluga!

Metsad ja mäed, orud ja ojad,
linnudki hele häälega,
hõisakem ühes, mängumeeste pillid,
ela ja õitse, armas kodumaa!

 • Meenuta, kus sa oled näinud õues koos palju rõõmsaid inimesi.
 • Millal kantakse rongkäigus lippe?
 • Kas sina oled õues laulnud?

Rahvaluule

Midli-madli, kudli-kadli,
kudusin kangast, tegin riiet,
läksin metsa kännu otsa,
tõmbasin lõhki – sirts-sirr!
  Vaivara, Ida-Eesti

Kirjasin, korjasin, kirjasin, korjasin,
kirjasin, korjasin villu,
tegin sulasele kindad.
Sulane läks kaevust vett tooma,
tõmbas lõhki – sirr!
  Pilistvere, Kesk-Eesti

Pesin püksid, pesin püksid,
panin aiale kuivama.
Varas tuli, viis ära,
tõmbas lõhki – sirr!
  Saarde, Edela-Eesti

Kui ma ära läksin, kui ma ära läksin, 
tünnid-tännid olid täis videlikku – kärrr!
Kui ma jälle tulin, kui ma jälle tulin, 
tünnid-tännid olid tühjad, videlikku – kärrr!
    Rapla, Põhja-Eesti

 • Mis aastaaegadel on suitsupääsuke Eestis?
 • Kuula pääsukese laulu siit  

 http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/ 
 taxonid=103&speciesid=322
 • Mis kohad on salmides ja linnu laulus sarnased?
 • Vaata kaardilt, kust laulud üles on kirjutatud.  

 Milline koht on sinu kodukohale kõige lähemal?  
 Kui kahtled, küsi täiskasvanult nõu. 
 • Kus asub edel, kas lõuna ja lääne või lõSuna ja ida vahel? 
 • Kas teadsid, et …

  … etelä tähendab soome keeles lõuna, aga lounas on soome 
 keeles edel?
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