
 

Jänesselja Lasteaed, kelle eripäraks ja üheks väärtuseks on rahvuslikkus, on Eesti Vabariik 

100 ja pärimusaasta raames läbi viimas projekti „RUKIS“. Augustikuus künti põld ning 5. 

septembri hommikupoolikul ootas meid ees raske töö – rukkiterade külvamine. Iga laps sai 

alustuseks peotäie rukkiterasid, mis vanarahva ütlemist mööda on kallim kui kuld. 

Leivaviljateradele loeti peale viljasõnad ja siis sai iga laps oma peotäie viljaterasid mulda 

visata. Lastele näidati ka seda, kuidas vanal ajal peremees, külimit käes, vilja külvas. Ja nii 

said lapsed veel ühe ja veel ühe peotäie rukkiterasid mulda visata, seniks kuniks külimit 

teradest tühi oli.  

       

 

Aga sellega ei lõppenud töö – nüüd oli vaja rehitseda viljaterad mulla sisse. Ja veel – kõige 

lõpetuseks rullisime mullapinnase üle, et viljaterake ikka kindalt mulla rüppe saaks. 

    



 

Kõigepealt töö, siis lõbu. Ränkraske töö järgselt said lapsed „leiba luusse lasta“ seda kõige 

otsesemas mõttes, sest põlluveerel oli korvike sooja ja pehme leivaga. Kuna leib maitses 

peale tööd nii hästi, siis mõnigi laps tundis huvi, et kas homme juba saame rukist lõigata ja 

jahust uue leiva küpsetada. Kahjuks ei, seda väärtuslikku rukkitera tuleb meil oodata terve 

aasta. 

 

Et meie rukis turvaliselt kasvada saaks, selleks ehitame septembrikuu jooksul koos lastega 

ümber põllu ka aia – saame kogeda esivanemate tarkust ja oskust erinevat tüüpi aedade 

ehitamises. Kes on valinud roigasaia ehitamise, kes jälle punub pajuvitstest aia, mõni rühm 

köidab vitsad kokku ja nii saab omapärase põllukaitse.  

 

Rukki-projektiga haakub meie teinegi projekt „100 lilleõit Eestile“ – nimelt kevadel külvame 

rukkipõldu ka rukkilille, mooni ja karikakra seemned, et põld õiterohkusega meile silmailu 

annaks. Katsetamise korras külvasime nüüd, sügisel, rukkiteradega koos rukkilille ja mooni 

seemned – kas need ka kevadel tärkavad, eks seda ole näha. 

Ja suvel 2019.a algab tõsine töö – esivanemate kombel lõikame vilja, seame need 

vihkudesse, et siis rukkihakid kuivaks. Rehepeks ja vilja tuulamine annab meile viljaterad, 

mis käsikivil jahuks jahvatame – selles osas saame ehk abi Kurgja Talurahvamuuseumilt.  

Meie projekt lõpeb leivateoga – küpsetame oma kasvatatud viljast leiba, sooja leiba, 

mõtelge… 
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