
MÄEOTSA

LOOD

Eda Miljand

2016



 

ISBN 978-9949-492-58-9

Illustreerinud:  Helve Huttunen
Retsenseerinud:  Kairi Ennok ja Kristel Lempu
Toimetanud:  Ele Jaagusoo
Kujundanud:  Irina Gron

Autoriõigus: AS Atlex ja autor, 2016

Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik 
paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

AS Atlex
Kivi 23
51009 Tartu
Tel 734 9099
Faks 734 8915
atlex@atlex.ee
www.atlex.ee



EESSÕNA

Mäeotsa talu asub Kesk-Eestis. Talus elavad vanaema, ema, isa ja viis last. Tuule  
on 3-aastane, Liisa 5-aastane, Kevin 9-aastane, Rita 10-aastane ja Mari-Liis 
11-aastane. Lastel on mängimiseks palju ruumi. Talus on suur õu, kolm koera ja 
palju muudki. 

Ent enne magamajäämist ootavad kõik lapsed unejuttu, mis mõtted päevastest 
rahmeldamistest eemale viiks, meeli rahustaks ning hea une annaks. Järgmisel 
hommikul on õhtul kuuldud jutu kohta tekkinud terve rida küsimusi. Neid on hea 
nii lastel isekeskis kui ka koos vanematega arutada. Mõnda juttu tahetakse kuu-
lata peaaegu igal õhtul, mõnda juttu harvem. Aga üks on kindel — kõik jutud on 
„korduvkasutatavad”.

Ehkki lood on sündinud koduste unejuttudena, on Mäeotsa lugude raamatu ja 
tegelusvihiku komplekt mõeldud kasutamiseks lasteaialaste ja nooremate kooli- 
õpilastega. Lood sobivad unejutuna kuulamiseks, hommikuringis arutlemiseks, 
koolitunnis lugemiseks või abiõppes kasutamiseks. Tegelusvihiku ülesandeid saab 
lapsevanema või õpetaja juhendamisel kasutada nii lasteaia ja algkooli õppetege-
vustes kui ka kodus.

Samas on tegemist lugudega, mis sobivad kuulamiseks ja lugemiseks vanusele 
2—102 ehk kõigile, kes tahavad kaasa mõelda ning luua endale kuuldust kauneid 
kujutluspilte. Kurjuse- ja vägivallavabad jutud loovad pingevaba õhkkonna ning 
aitavad valmistuda rahulikuks uinumiseks ja meeldivateks unenägudeks. Samuti 
leiab lugudest mitmeid teemasid, mida lapsega koos pikemalt arutada. Üheskoos 
saab lahendada tegelusvihiku ülesandeid ning veeta aega rääkides ja fantasee- 
rides, ikka „Mäeotsa lugude” temaatikas.

Mõnusat lugemist, kuulamist ja jutustamist!

Eda Miljand
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1. NUBLU RÄNNUKIHK

Elas kord väike kassike, kelle nimi oli Nublu. Tema suurimaks unistuseks oli minna 
reisima uhkete jalanõudega. Ühel päeval otsustas Nublu oma unistuse täita. Ta 
hakkas reisiks valmistuma ja asus jalanõusid otsima.

Kõigepealt leidis Nublu issi suured saapad. Ta läks riiuli peale ja kukutas end 
supsti saapasse. Ja oligi kadunud. Issi saabas oli nii suur, et Nublu kadus saapa 
ninaossa. Püüdis mis ta püüdis, aga liikuma ta saabast ei saanud. Ta muudkui 
nügis ja nügis saabast. Lõpuks läks saabas ümber ja Nublu veeres sealt välja.

Järgmisena proovis Nublu jalga emme kontsakingi. Emme kingadel olid rihmad 
ja nendest oli hea hammastega kinni haarata. Küll püüdis ta kinga rihmast ühele 
poole vedada, küll püüdis teisele poole vedada. No ei tulnud midagi välja.
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