USSIKUNINGAS

oli Eesti rahvausundis suure krooni või harjaga usside valitseja, kes valvas tihti mõne

varanduse juures. Kui harjaga uss vilistab, tulevad teised ussid kõik kokku. Rahvasuu räägib, et kes saab
ussikuninga kätte ja sööb tema krooni, saab äraarvamata targaks, suudab ja oskab kõike, ka loomade ja lindude
keelt. Vanarahvas teab lugusid, kus rästik nõelanud tüdrukut. Tulnud ussikuningas ja kutsunud ussi tagasi, kes
imenud jalast mürgi välja ja seejärel surnud ise. Madu on ka tarkuse ja igaviku sümbol. Usuti, et uss võib oma
mürgiga isegi haigusi minema viia.
Sadasaba on käelist tegevust ehk
peenmotoorikat arendav mänguasi. Laps saab

Kujunditeks on eestlastele olulised
loomad ja ornamendid, mis on tuntud

oma kujutlusvõimet rakendades punuda nööri
läbi aukude, moodustades erinevaid mustreid,
ühendades omavahel kujundeid ja kasutades

rahvausundist ja
-kultuurist. Neist on
räägitud nii muistsetes raamatutes, kui
rahvasuus. Kujutatud on enam levinud

mitmesuguseid tehnikaid (rist-ja aedpiste jt).
Samal ajal õpib ta värve ning arendab silma ja
käe koostööd. Juba meie esiemad arendasid
oma lapsi, põimides igapäeva toimetustesse laste
käelist tegevust soodustavaid ülesandeid, nagu
lõnga kerimine või herneste sorteerimine.

ornamente, mida kasutasid meie esivanemad
ning mis on ka tänapäeval olulisel kohal.
Komplektis on 4 kujundit ja 8 värvilist
nööri.
Mänguasja
valmistamisel
on
kasutatud
looduslikke materjale. Kujundid on valmistatud
lihvitud vineerist ja neid ei ole ühegi kemikaaliga

KOER

on juba aegade algusest saadik koduloom olnud, kuid harva on ta oma põlvega rahul. Vanarahvas

teadnud rääkida, et ennemuiste andnud peremees koerale ainult konte ja solki. Koer läinud Vanataadile viletsa
söögi üle kaebama. Vanataat andud kirja kaasa, et peremees andku koerale sama toitu, mida ise sööb. Siis
paranenud ka koera põli. Veel uskus vanarahvas, et esimene koer on tekkinud inimesest. Kord antud sündinud
poisslapsele tõotus: „Mida ta iganes soovib, sündigu!“ Keegi naisterahvas olla poisi emalt ära röövinud. Suuremaks
saades ja röövimisest kuuldes, ütelnud poiss röövijale: „Koerustükke oled teinud, koeraks pead saama!" Kohe
saanudki poisi soovil naisterahvast esimene koer (Eisen, 1926).

RÕNGASRIST

ehk päikeseratas on iidne päikest ja inimest kujutav sümbol, valguse ja elu märk, õnne

võrdkuju. Sümboliseeris ka mõtete ning ideede liitmist – liidab pere. Rõngasristi peetakse aastaaegade

ringlemist sümboliseerivaks eluristiks. Ristimärgile on eestlased läbi aegade omistanud erakordset väge ja

Sadasaba abil tekib lapsel ettekujutus erinevatest
materjalidest ‒ vineer on kõva ja sile, nöör
pehme
ja
ümar.
Peenmotoorika
ja
puutetundlikkus on olulised laste tähelepanu,
mälu,
mõtlemise,
ruumilise
taju,
koordinatsiooni, kujutlusvõime ja kõne

töödeldud. Nöörid on puuvillased, mahedates
värvitoonides. Mänguasi vastab Euroopa Liidu

tasakaalu sümbol ja tähistab taeva ja maa vahelisi suhteid.

KAHEKSAKAND
KAHEKSAKAND sümboliseerib õnnetähte. Ta on Põhjanaela sümbolina suunanäitaja, hoides eksimiste eest.

arengus. Kõne areng sõltub otseselt sõrmede
peene liikumise arengutasemest. Edaspidi aitab
peenmotoorika lapsel paremini riietuda,

nõuetele ja on varustatud CE märgisega.
Mänguasja kasutada vastavalt kasutusjuhendile.
Ohutuse tagamiseks tuleb kindlustada, et katki
läinud mänguasi enam lapse kätte ei satuks.

nõiamärgina olla kaheksakannal raviv ja haiguste eest kaitsev vägi. Kui panna kaheksakand jõulude ajal uksele,
saavad esivanemate hinged koju tulla.

joonistada ja kirjutada. Rahvuslike ornamentide
kaudu teeb laps tutvust ka eesti rahvakultuuriga.

Hoiatus: Ei ole sobiv alla 3 aasta vanustele lastele. Pikk nöör. Poomisoht. Kasutada täiskasvanu järelvalve
all.
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võimu. See oli võimsaks rohuks haiguste ja vigastuste vastu. Üldisemalt tähendab rist vastasseisu, selle
tähtsustamine, näiteks mitme kontuuriga rist, suurendas risti tõrje- ja kaitsemaagilist tähendust. On

Kaheksa haaret sümboliseerivad ilmakaari. Koidu- ehk õnnetähena on ta ka uue päeva, uue õnne alustaja. See
kaheksaharuline täht on tuntud ka taassünnimärgina. Maarjatäht on Maarjamaa kaitsja sümbol. Maagilise

