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Kultuur om 
elämisviis kige 

laiempen tähendusen 
ja üten sellege 

anname lastel edesi 
ka elämisviisi!



Mes om sis sii perimuskultuur?
• Sii om ju loomulik eluviis, kus kogemuse ja 

elutarkuse andas edesi põlvest põlve.

• Kuna täempesel päeväl ei eläte enämp esivanempide 
käest saadu tarkuste ja kombide perrä,  sis om vällä 
mõteldu sihande eriline sõna nigu – perimus ja 
perimuskultuur.

• Selle alle tahets panna ka mede kiili! 

• Keelege andas kige rohkemp edesi selle paikkonna 
eripärä ja mõistmit ja elämise oskust.  Siiperäst om 
väegä tähtis just lastele õpete mulgi kiilt.  



•Mede kultuuriruum 
om ju Mulgimaa! 



Mulgi kultuuri ja keele 
edesiandmine!

Vanast võta viisi, noorest võta 

äält, sõs tule õige lugu.

Varsan tule õppi, kudas 

obesene vagu aia.



Mes om ärä tettü?

•Pallu om tüüd tettü 
õpperaamatide ja 
tüüvihkege!





Lauluraamat ja tüüvihu!



Muinasjutte sari egäst   
kihlkunnast



Keeleõpe kigile!



Mes om ärä tettü kultuuri  
ja keeleõppen?
• Keelepesä lasteaidun

• Keele ja kultuuriõpe Tarvastu 5. lassin 
ja Kitzbergi kooli 11-12 lassi õplastel

• Keele ja kultuuriõpe Alliste ja Abja 
koolin.

• Kuule mälumäng

• Laulukonkurss

• Murdeluulevõisteluse 



Täüskasvanide õpe

• Õpetejede õpe

• Mulgi kursuse Abjan, 
Tarvastun, Tõrvan

• Mälumäng



25 aastet perimuspäevi 
mudilastel!

• Sii aaste olli sis 25. aaste ku 
kuvvetõiskun Mulgimaa lasteaian 
tähistedi Mulgimaa perimuspäevä. 
Varempelt saime kokku ja 
mängsime ja kõnelime ütiselt egä 
aaste vastavalt teemale võ sis 
pansime paika Mulgi pidu kava.

• Katel aastel om nüid mängiti egän 
lasteaian ereldi.











Kudas tetä 
mulgi kiil lastel 
uviteves ja 
kasulikus?



Egäpäeväne kasu perimusest 
ja mulgi keelest!
•Kasute mede kirju ja mustrit!

•Paku mede süüke – uvvende 
ja täiende õpetusi täempesele 
aale suuperätsemes!

•Mulgi süük – loomasüüjede 
lavva pääle - puder, kapsta, 
korp, ernetamp, purknetamp, 
kanepitamp levä kattes jne.

•Mulgikiilse nimetuse-
sitigumuus, palugupiirak jne. 



• Mulgi muster 
tänäpäevätsen 

kasutusen!





Kudas edesi?

• Kige tähtsemp oles tetä uus õppekava 
ütenkuun mede Mulgimaa kuule 
õpeteijtege

• Kuuntüü aridusministeeriumige 
õppekava osan

• Kuuntüü tõiste kultuuriruumege

• Õppematerjali tetä interaktiivsetes



https://eki.ee/dict/mulgisuu
r/

.aame ~ .aama ~ ajame <aia ~ .aade, aa ~ aja, impers aias ~ aets>
1. ajama ▪ aap lume piindres ajab lume vaalu; ah mine nüid aja rus´kage tuuld taga 
viil Trv (knk) ah mine nüüd, aja rusikaga tuult taga veel (pole mõtet ära võetut taga 
igatseda) || .jõrri .aame ~ .naidu .aame jonni ajama, jonnima ▪ mes sa aat ilmaaigu oma 
naidu mis sa ajad ilmaaegu oma jonni; .nuhki .aame jälgi ajama (lõhna järgi) ▪ peni om 
tük´k aiga nuhki aanu koer on tükk aega jälgi ajanud; .pirde .aame peerge kiskuma ▪ kase 
pirdu akats väl´läst puult aame, pedäje pirde aijas siist puult, süämest kasepeergu 
hakatakse väljastpoolt kiskuma, männipeerge kisutakse seestpoolt, [puu]südamest; .purri 
.aame .puristama ▪ laits aa purri suuge laps puristab suuga; .põrri 
.aame põristama, põrinat tegema (kiini moodi) ▪ karjatse aave põrri, aave eläje 
karguteme karjased põristavad, ajavad loomad jooksu; .pääle .aame nuruma, peale 
ajama ▪ aa pääle, mud´u ta ei anna aja peale, muidu ta ei anna; .rauda 
.aame piltl kangekaelselt vastu vaidlema ▪ ma tää, et mul õigus om, aga iki ta aa oma 
rauda ma tean, et mul on õigus, aga ikka ta vaidleb kangekaelselt vastu; .selgä 
.aame süüks panema ▪ tahets vägisi inimesel vargust selgä aia tahetakse vägisi inimesel 
vargust süüks panna; .vissi .aame ~ .vassi .aame sisisema ▪ uisk aa vissi uss sisiseb; uisk 
vaat´s otsa ja akas´ vassi aama uss vaatas ots ja hakkas sisisema; õtsikut 
.aame jonnima ▪ sii om kange õtsikut aame see on kange jonnima (jonnib sageli); ümmer 
.aame aelema, ringi hulkuma ▪ temä piab iki ümmer aame, ei kurda kodun paigal Hls tema 
pidavat ikka ringi hulkuma, ei seisa kodus paigal; .ürri .aame urisema ▪ koer aa ürri vastu, 
ei taha väl´lä minnä koer uriseb vastu, ei taha välja minna



Viil kasulikke tegemisi!

• Raadiusaate Vikerraadiun

• Täheke

• Egäkuine välläanne „Üitsainus 
Mulgimaa“ valdu lehti vahe

• Mulke almanak

• Mulgikiilside luuletiste 
võistelus 



Uvve rojekti 2022

• Aabitsa ilmävõrku lugemine

• Laulumänge õpetus üten 
laadige

• Õppekava arutelu ja 
kokkupandmine

• Laule võistelus



Ikki edesi!


