
1. Lind, tema lühitutvustus. 

Sinitihane (Parus caeruleus syn. Cyanistes caeruleus, ingl k. Blue tit) on tihaslaste sugukonda tihase 

perekonda kuuluv lind.  

 

Sinitihasele on iseloomulikud sinine mütsike ning sinakad tiiva- ja sabasuled. Pea ülapool on taevassinine, 

välja arvatud valge laup ja valge vööt kuklal. Noka lahunurgast kulgeb läbi silma kitsas tumesinine riba, mis 

ühineb kuklal üle teise silma mineva samasuguse ribaga. See riba laskub seejärel kõrva kattesulgede tagant 

lõuaaluse musta laiguni, kaardudes ümber valgete põskede. Kaela tagaosa on 

helesinine, selg ja saba kattesuled oliivrohelised. Kõhupool on kollane, tiivad ja saba taevasinised. Tiiva 

kattesulgede valged tipud moodustavad tiival valge vöödi. 

Eestis on sinitihane vähearvuline, kuid üldlevinud lind, keda võib kohata aastaringselt. Talvel kohatakse 

sinitihast enamasti paaris. Vahel moodustavad sinitihased ühiseid salku teiste tihastega. Tema arvukus võib 

meil külmade talvede tagajärjel märgatavalt väheneda. 

Sinitihane on rasvatihasest veidi väiksem. Julguselt ja riiakuselt ei ole sinitihasele võrdset, kuna ta püüab end, 

kus vähegi võimalik maksma panna. Toidulaudade sageda külalisena valitseb ta seal teiste lindude üle ning 

sunnib neid taanduma. Julguse ja uudishimu tõttu satuvad need linnukesed aga kergesti püünistesse.  

  

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiivasuled&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabasuled&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Pea
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kukal&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Nokk
https://et.wikipedia.org/wiki/Silm
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kattesuled&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B5sk&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kael
https://et.wikipedia.org/wiki/Selg
https://et.wikipedia.org/wiki/Saba
https://et.wikipedia.org/wiki/Tiib
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti


1.1 Pesa, munad, pojad, laul, toit. Lind talvel, toidulaud, kus teda näeme? 

Lehtpuulembese linnuna on sinitihane pesitsusajal seotud eeskätt lehtmetsadega ja selliste segametsadega, kus 

lehtpuud on ülekaalus. Sageli pesitseb ta ka linna parkides ja aedades. Ta on osalt paiga-, osalt hulgulind. 

Märtsis sagenevad võistlused isaslindude vahel ja intensiivistub laul. Kirjanduse andmeil esineb ka rituaalne 

tants, mida isaslind pesa ligidal oksalt oksale hüpeldes esitab. 

Sinitihase laul on siristav „tsii-tsii-tsir-rirrirr…“ või helisev „tii-ti-tjihihihihi“ või rütmiline „tsii-tata-tsii-tata-

tsii-tata…“. Teistest häälitsustest on tavalisemad tärisev „trrrr-ädädädä“ või „drrr-iidi, drrr-iidi“, sidistav tsi-

tsi-tsi-di-di-di“, „sisüdu“ või „tsii-tsii“. 

Pesapaikadele ilmub ta märtsis juba paaridena. Aprillis asub ta pesa rajama. Pesa teeb ta harilikult puuõõnde 

maapinnast 1–4 m kõrgusele, sagedamini niiskesse metsa vee lähedale. Lisaks looduslikele õõnsustele kasutab 

ta meeleldi väikeste rähnide pesakoopaid ja kõdunenud kändude lõhesid. 

Pesa ehitavad mõlemad vanemad enamasti samblast, kuivast rohust, niinest, karvadest ja ämblikuniidist. Pesa 

voodertatakse hobusejõhvide, sulgede ja udusulgedega. Pesaava läbimõõt ei ületa 30-35mm.  

 

Valmis pesa jääb 3–5 päevaks tühjaks, siis muneb emaslind sinna 9–13 muna. Munad on valged 

punakaspruunide tähnidega. Haub ainult emaslind, isaslind toidab teda 1–2 korda tunnis. Vahel lendab emane 

ka ise toitu otsima, kattes munad udusulgedega kinni. Haudumine kestab 12–14 päeva. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Pesa
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4hn
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nd
https://et.wikipedia.org/wiki/Muna


Esialgu toidab poegi peamiselt isaslind ja emaslind soojendab neid, aga alates 4.–6. päevast lõpetab emane 

poegade soojendamise ja läheb ka ise neile toitu tooma. Vanemad toovad toitu pessa kuni kolmsada korda 

päevas. Pojad on pesas ligi 20 päeva. 

Pärast pesast lahkumist saavad pojad veel mõnda aega toitu vanalindude käest ja alustavad siis suvist hulguelu, 

mis sügisel paljudel noortel viib hoogsa rändeni. Tihaste segasalkades on sinitihane põhisalgaga lõdvalt seotud 

ja eraldub sellest sageli. 

Sinitihane korjab toitu puuokstelt, põõsastelt, pungadelt ja lehtedelt. Talvel läheb ta vahel lumele, et korjata 

sealt putukaid. Ta sööb liblikaröövikuid ja ämblikke, märksa vähem leidub 

toidus mardikaid, lutikaid, kahetiivalisi ja kiletiivalisi. Ta hävitab suurel hulgal metsa- ja aiakahjureid, näiteks 

rüüstab viljapuutuplase talvepesi ja sööb õielõikajaid. Niimoodi toob ta suurt kasu. 

 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5%C3%B5sas
https://et.wikipedia.org/wiki/Pung
https://et.wikipedia.org/wiki/Leht
https://et.wikipedia.org/wiki/Lumi
https://et.wikipedia.org/wiki/Putukad
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6%C3%B6vik
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84mblik
https://et.wikipedia.org/wiki/Mardikad
https://et.wikipedia.org/wiki/Lutikas
https://et.wikipedia.org/wiki/Kahetiivalised
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiletiivalised
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Viljapuutuplane&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%95iel%C3%B5ikaja&action=edit&redlink=1


1.2 Luuletused, laulud, jutud, vanasõnad, mõistatused, hääldamisharjutused. 

 

näpumäng „Meie õue lendas lind“ 

Meie õue lendas lind. (pöidlad sõlmiti kätega „tiibade“ lehvitamine)  

Otsib toitu sealt ja siit. (peopesasid vaheldumisi keerata üles- ja allapoole) 

Kui sa talle teri viid, ( terade puistamine ) 

siis ta lauldes kiidab sind. (peopesad moodustavad linnu noka) 

 

luuletus „Midagi head“ L.Tungal 

Kui jõulud on möödas 

ja näärid on läbi, 

siis ometi tubli tükk talve on ees. 

Näe, kuuse peal külmetab 

pisike käbi, 

jääkülmad on seemned ta soomuste sees. 

Kui jõulud on möödas 

ja näärid on läinud, 

siis ometi tahaksid midagi head. 

Kui külma käes 

õue peal oled sa käinud, 

siis tead, küllap tead, mida tegema pead. 

Näe, tihasel kohevil sulgedevahe, 

näe värvukest - vaprasti säutsuvat meest! 

Neil süüa ei ole, 

neil lumes on jahe. 

Too tangu ja pekki ja toida neid kohe! 

Too toitu ja täna neid sellegi eest, 

et nemad siit Eestimaalt ära ei lähe - 

ka siis, kui nälg ja on kangesti jahe... 

 

lauluna: https://www.youtube.com/watch?v=wGOSCmkZp6Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGOSCmkZp6Y


 

Mõistatus 

Väike sõbrake, kollane kõhuke? – Tihane. 

Luuletus „Tii – tii“ Juta Kaidla  

Tii-u-tii, ma tihane, pisikene talvelind, tulen tervitama sind.  

Tii-u-tii, ma tihane, koputan su aknale: varsti tuleb pakane!  

Tii-u-tii, sul toas on soe: ära kauaks mine õue,  

muidu külm lööb küüned põue, kuri köha kurku poeb.  

Tii-u-tii, ma tihane, selle tähtsa teate eest palun rasvaraasukest.  

Tii-u-tii, sa ole hea, pekitükk seo nööri otsa, pane aeda uibu oksa!  

Kiigun, alaspidi pea, kassid kätte mind ei saa, olen meister – akrobaat.  

Tii-u-tii, ma tihane, sulle suureks sõbraks saan, kui on tali vihane.  

Tihased talvel 

Tihased ei hooli külmast ega lumest. Lendavad talvelgi vilkalt salkadena ringi. Kollase kõhualusega 

rasvatihaste seltsis võib siis näha musttihaseid ja põhjatihaseid, tutt-tihaseid ja sootihaseid, sinitihaseid 

ja sabatihaseid. Kõik nad turnivad osavasti okstel, ripuvad kas või pea alaspidi. Iga põõsas ja puu 

uuritakse läbi — äkki on kusagil mõni putukas peidus? Toidu otsimise ja söömise peale kulub neil kogu 

lühike talvepäev. Iga laps saab neid aidata, sest tihased käivad julgelt söögilaudadel. Neid söögilaudu 

või söögimaju võib igaüks aianurka või rõdule üles panna. Riputa kas või pekitükk niidi otsas õhuaknast 

välja. Küll näed, et varsti on rasvatihane jaol. Kõik tihased peale sabatihase teevad pesa puuõõnsustesse, 

nii et neile võib pesakaste ka teha. See kast võib olla väiksem kui kuldnokale ehitatud maja.  

Tihasest lastekirjanduse kogumikes:  

1. Tihane, Liina Raudsik, lk. 115. Kirju-Mirju. Tallinn: Eesti Raamat 1969  

2. Jõulutihane, Eno Raud, lk. 221. Ema, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 2001  

3. Tihased, Aivar Pohlak, lk. 47. Memme, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 2001  

4. Tihasetibude pitsvestid, E. Tee, lk. 180. Memme, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 2001  

5. Sipsik vaatab tihaseid, Eno Raud, lk. 116. Kirju-Mirju. Tallinn: Eesti Raamat 1969 

 

 

  



1.3 Õppemängud, käemängud, liikumis- jm. mängud 

1) Interneti põhine linnuhäälte kuulamis ja äraarvamismäng! (sisaldab ka sinitihast kevade all): 

http://loto.era.ee/linnud/et/ 

2) Õppemäng „Leia pildilt“.  

Leia pildilt sinitihane. Milline lind on sinitihasega kõige sarnasem? Milliseid sarnasusi/erinevusi 

leiad erinevate lindude vahel? 

 

3) Pildi vaatlus.  

Pildil on leevike ja sinitihane. Kirjelda nende lindude välimust. Mida söövad linnud talvel? Kuidas 

saad sina talvel lindude eest hoolitseda? Missugust toitu lindude toidulauale võib panna? Kuidas ja 

kuhu veel võib lindudele toitu panna? 

http://loto.era.ee/linnud/et/


 

4) „Nutikas linnumääraja“.  

Õpetajal on vaja internetiga nutiseadet, kus on olemas rakendus nimega „Eesti linnud“ (olemas nii 

Androidile kui ka iPhone´ile). Lapsed kirjeldavad mõnda lindu ning õpetaja esitab suunavaid küsimusi, 

et määratleda linnu kohta käivad tunnused, mis märgitakse rakendusse (nt vaatlusaeg, põhivärvus, 

pesitsuspaik, toidumaja külastus, liikumisstiil maapinnal vms). Seejärel vaadatatakse koos leitud 

liikide alt, kas tegemist on õige linnuga. 

Mängu võib läbi viia ka näiteks õppekäigul, kui kohtutakse mõne uue linnuga, kelle kohta soovitakse 

rohkem infot saada. 

5) Liikumismäng „Sinitihased ja auto“, liikumismäng „Sinitihased ja kass“ 

Lapsed on linnukesed, kes õpetaja signaali peale „linnukesed hüplema“ tõusevad oma istekohalt ja 

hakkavad rühmaruumis ringi hüplema. Signaali peale „linnukesed teri nokkima“ lapsed kükitavad ja 

koputavad vastu maad. Kui aga õpetaja matkib auto/kassi häält, peavad kõik lapsed ruttu tagasi oma 

kohtadele jooksma. 

6) Liikumismäng „Sinitihased pesas“ 

Lapsed on linnud, kes elavad pesas. Täiskasvanu märguandel tulevad linnud pesast välja ja lendavad 

mänguväljakul ringi. Täiskasvanu söödab linde kord ühes, siis teises mänguväljaku servas. Lapsed 

kükitavad ja koputavad vastu maad. Pärast täiskasvanu hüüdu „Sinitihane, lenda pessa!“ jooksevad 

lapsed oma pesadesse. 

7) Käemäng „Tii-tii-tihane“ 

Tii-tii tihane (lendamisliigutused) 

Vaa-vaa varblane (lendamisliigutused) 

Lendas üle oa-aia (kätega hüppamisliigutused) 

Kargas üle kapsa-aia (kätega hüppamisliigutused) 

Üle metsa vurr! (lendamisliigutus pea kohal) 

8) Liikumismäng „Linnukaupmees“ 

Linnukaupmees paneb igale mängijale ühe linnu nime. Kull tuleb oma pesast välja ja hiilib ümber ringi 

ning hüüab ühe linnu nime. Nimetatu peab jooksma ümber ringi oma kohale tagasi. Kull püüab teda 

tabada. Tabatud linnu viib kull oma pessa. 



1.4 Töölehed, ülesanded 

 

ÜLESANNE: LEIA SÕNARÄGASTIKUST MEELESPEA LASTEAIA ÕUEALAL KOHATAVAD 

LINNUD.  

SÕNAD VÕIVAD PAIKNEDA  →  ,  ↓   ,  ←  VÕI   ↑ 

 

 

 

 

https://wordsearchlabs.com/view/110137 (Sama mängu online versioon). 

https://wordsearchlabs.com/view/110137


ÜLESANNE: AITA SINITIHANE LÄBI LABÜRINDI TEISTE LINDUDE JUURDE SÖÖMA. 

 

 

  



ÜLESANNE: MIS LIND ON PILDIL? VÄRVI PILT.  

 



ÜLESANNE: MIDA TOHIB LINDUDE TOIDULAUALE PANNA? TÕMBA RING ÜMBER. 

 

 

 

  



1.5 Link linnulauluga 

1) 

https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=5 

2) 

https://www.eoy.ee/rasvatihane/tihased/sinitihane 

 

1.6 Lisaks 

Sinitihane söömas Tarumaa külas, Virumaal veebruaris 2016 

https://youtu.be/12S0xDFbzZc 

 

https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=5
https://www.eoy.ee/rasvatihane/tihased/sinitihane
https://youtu.be/12S0xDFbzZc

