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Linnu lühitutvustus 

 

Välimus: 

 Vares on tuhkhalli kehaga, musta pea, kurgualuse, tiibade ja sabaga lind .Tüüpiline eluiga on 

4aastat, pikim teadaolev 17 aastat. Kehakaal 48 – 52 cm, kaal ca 510 grammi. Tiibade ulatus 

ca 98 cm. Vares on kõigesööja: peale kalade sööb ta putukaid, konni, linnumune, 

toidujäänuseid ja taimeseemneid. Vareste rändamisega on aga selline lugu, et osa meie 

vareseid lendab lõuna poole ning osa põhjamaa vareseid lendab talveks siia .Pesa ehitab vares 

kõrge puu otsa. 

 

 

 

Jutud ja muinasjutud 

 

Miks vares talveks ära ei lenda ? 

 

Vares oli juba vanasti ivake laisavõitu, ei viitsinud kunagi sügisel soojale maale lennata. Küll 

kutsusid sõbrad teda kaasa, küll kõnelesid talle kevadel tagasi jõudes: 

 „Rumal oled, varese-onu, et sa alati siin konutad. Võta kätte ja saa virgaks nagu meie, hakka 

kah soojal maal talvitamas käima. Soojal maal on kõik ju hoopis ilusam kui siin. Seal on vesi 



puhtam, seal on taevas sinisem. Seal on toit magusam, seal on metsad toredamad. Tule, tule, 

varese- onu, järgmisel sügisel sinagi soojale maale!“ 

Niisuguse alalise nokkimise peale võttiski vares viimaks kätte ja lendas kah sügisel ära 

soojale maale. Lendas, lendas, higistas ja higistas, kuni jõudiski viimaks pärale. Istus palmi 

latva ja märkas kohe: tühja juttu oli talle aetud selle kuulsa sooja maa kohta- kuumus oli siin 

kole ja kuskil polnud tilgakest janugi kustutamiseks! Ning vaevalt puutus ta teistele reisijatele 

silma, kui hakati veel pealekauba tänitama: 

„Näe, näe, va vares kah enda siia vedanud!“ 

Varese-onu vihastas kõige selle üle väga, pööras ümber, rändas koju tagasi koju. Ja ütles 

sugulastele, kes tulid tema käest suure maailma uudiseid pärima: 

„Kehv koht, kehv koht! Ei mina iialgi enam sinna tagasi lähe!“ 

Ega läinudki varese-onu enam iialgi soojale maale tagasi- elab meie maal nii suvel kui 

talvelgi. 

 

                                                                                                                 August Jakobson 

                                      
 

                             

Varese naisevõtmine 

 

 

Harjumaa vares läks Järvamaa varesele kosja. Oli ise küll kehv mehike, aga tahtis kangesti 

suurt saksa mängida. Kui Järvamaa vares ta lauda palus, kiitles ta sulgi kohevile ajades: 

„ Meil on parem puder. Saak oli hea ja salved on täis! Meil on hoopis parem puder. Saak oli 

väga hea ja salved on päris täis!“ 

„Ja kas salved on ikka kah suured ja mahutavad kah palju vilja?“ küsis pruudi isa, kellele 

sihukesed jõukad sõbrad meeldisid. 

„Suured,  suured! Salved on suuremad kui suured!“ kiitles Harjumaa vares. „Ja egas salvedes 

üksi, põllud on kah veel kuhilaid täis! Põllud on kah veel su-u-ri kuhilaid täis!“ 

„Oi, oi, oi!“ ütles Järvamaa vares. 

Viimaks muutus Harjumaa vares nii edevaks, et kutsus tulevase äia ja ämma juba enne pulmi 

oma rikkust vaatama. Vedas külalisi mitu päeva mööda põlde ringi, pakkus neile einet küll 

siin, küll seal, ja arvas lõpuks, et ega nad kõiki tema tagavarasid jõuagi vist üle vaadata.  

Järvamaa varesed lendasid koju tagasi ja kiitsid tütrele peigmehe kuulsust, ülistasid ta 

vägevust. Ütlesid, et ei sihukesele suurnikule maksa „ei“ sõna saata,- sedaviisi laskvat nad 



käest oma eluõnne. Ja kui pruut ise kah igapidi asjaga päri, läkitati emand Harakas kiiresti 

Harjumaale ütlema, et tulgu aga auline isand kohe oma noorele naisele järele. 

Varsti lendaski Harjumaa vares Järvamaale ja viis pruudi ära koju. Noorik asus kohe aega 

viitmata viljakuhilate kallale ametisse. Ühel hommikul, kui agar varese-emand jälle virgalt 

tööl oli, tulid mehed vankritega ning tassisid vilja ära viimase kõrreni.  

Kohkunud noorik pistis sedamaid karjuma: 

„Jaak, Jaak, vili läheb… vili läheb!“ 

 

 

 

                               

Vares  keedab hernesuppi 

Leida Tigane 

 

Ühel päeval mõtles vares: „ Vaja õige keeta hernesuppi. “Aga varesel oli üksainus hernes. 

Vähe supiks. Hiireke jooksis sealt mööda.  

“Mille üle sa mõtled, vares?“  küsis ta.“ 

Tahan keeta hernesuppi, aga mul on üksainus hernes.“  

„Tee nii nagu inimesed, „ õpetas hiir. „Nemad istutavad herne mulda ja ootavad, kuni sellest 

saab hulk herneid. Ja nendest nad saavad juba suppi. “Vares lendas põllule ja istutas herne 

mulda. Siis tõi ta paja, kallas selle vett täis, tegi tule alla ja jäi ootama, kuni hernest kasvab 

mitu hernest. 

Ta mõtles :“ Seni kuni vesi keema läheb, peaksid nad mul juba käes olema.“   

Jänes jooksis üle põllu lähemale. „Mida sa keedad , vares?“ 

„Hernesuppi“ 

„Kas mulle ka lubad lusikatäiekese?“ „ Minugipoolest“, nõustus vares“. Istu maha ja oota, 

supp on varsti valmis. 

Varblane lendas suure hooga paja servale. „ Mida sa keedad, vares?“ 

„Hernesuppi.“ 

„Kas mulle ka lubad lusikatäiekese?“  

„Minugipoolest“, nõustus vares.  

“Istu maha ja oota, supp on varsti valmis.“   

Nii tulid sinna veel lõoke, pääsuke, liblikas, sipelgas, konn ja lepatriinu. Kõigile lubas vares 

hernesuppi  ja kõik istusid oodates ümber paja , lusikas käes. 

Vesi juba kees, aga hernest polnud veel midagi näha. 

Külalistel olid kõigil kõhud tühjad. 

„See hernes on sul laisk kasvama,“ ütles varblane. „ Väga kaua aega siin istuda ei ole, pojad 

ootavad, “seletas pääsuke.  

„Võib- olla polnudki see hernes, vaid kivi“, oletas orav. 

Otsustati tera maa seest välja kaevata ja järele vaadata, mis see õieti on, hernes või kivi. Jänes 

nuusutas. „Minu arvates hernes“, ütles ta. Orav proovis hambaga. „Hernes jah“, otsustas ta. 

Varblane keksis ligi, võttis tera noka vahele ja neelas alla. „Hernes, mis hernes“, teatas ta. Ise 

lendas ruttu minema . 

Nii jäidki vares ja kõik ta külalised hernesupist ilma.                 



Vares käib tihasel kosjas 

August Jakobson 

 

Vares nägi tihast, otsustas talle kosja minna. Tihasele meeldis vares samuti väga-  võttiski 

kosjad vastu. 

Õhtul kui lauas istuti ja keha kinnitati, küsis vares pruudilt: 

„Ütle mulle, miks sa nii hirmus tilluke oled?“ 

„Noor veel, noor veel,“ vastas tihane. 

„Nõnda et suuremaks sa siis kasvad?“ 

„Kasvan, no kasvan! Miks siis ei kasva!“ 

 Pärast sööki hakkas pruudil igav. Haigutas iga natukese aja tagant, ütles viimaks peigmehele: 

„Mul on igav, kõnele mulle mõni niisugune lugu, mis mu igavuse eemale peletaks.“ 

„Hea küll,“ nõustus vares ja jutustas kohe: „Mullu kasvas seal metsataguses külas, kus minu 

onu elab, nii kõrge uba, et tigu seda mööda kolm korda vihmapilve juurde jooma ronis.“ 

„Oh, see nüüd mõni ime,“ ütles tihane. „Tunamullu nägin mina nii pikka hernest, et ritsikas 

käis seda mööda päikese peal oma piipu süütamas.“ 

Vares jutustas kohe uue loo: 

Kolm aastat tagasi tõusis samas metsataguses külas nii kange tuul, et inimesed käisid 

neljakäpukil. Sellest kombest said nad vabaks alles mitme kuu pärast.“ 

„Oh, see nüüd mõni ime,“ ütles tihane. „Viis aastat tagasi nägin ma nii kõva tuult, et veskid 

paistsid kõik ilma tiibadeta olevat, - tiivad keerlesid nii kiiresti.“ 

Vares jutustas nüüd kolmanda loo: 

„Kümne aasta eest olevat olnud nii kole pakane, et kuused metsas karanud kõik tüvest kuni 

ladvani lõhki:“ 

„Oh, see mõni ime!“ hüüdis tihane. „Umbes tosina aasta eest, kui ma alles oma kolmandaid 

poegi leinasin, tuli nääripäeva paiku sihuke vali pakane, et ahjusuu ees leiba sõtkuval naisel 

külmus käsi tainasse ja pada pliidil ühest äärest kees, teises ääres oli aga supil paks jää peal.“ 

„Jajah, jajah, siis pidi ennemuiste ikka tõesti vali pakane olema…“ arvas vares, ohkas, palus 

luba korraks välja minna ega tulnudki enam tagasi. 

Olgu lugu oaga, hernega ja pakasega nii või teisiti, aga nii vana naist, kes seda kõike näinud 

on, ta endale siiski ei tahtnud. 

 

 

Vares ja leivakooruke 

Julius Oro 

 

See oli veel suvel, kui põllul küpses rukis ning aedades valmisid marjad ja õunad. Siis leidis 

vana vares Jaak- Vaak õuelt leivakoorukese. 

Ta vangutas põlglikult oma jämedat nokka ja ütles mõnitavalt: 

„Mis väärtust sinul peaks ka olema! Ei mina sinusugust söö. Ma ei saa aru, milleks oled üldse 

sündinud maa peale?“ 

„Ära mõnita midagi! Küllap saame ehk veel elus kokku. Ehk siis räägid teist juttu.“ 

„Päh“, vastas vares, lendas aeda ning sõi kõhu täis marju ja maitsvaid õunu. 

 



 

Tuli talv. Paks lumi sadas maha. Enam ei olnud põldudel vilja ega aias marju ja õunu. Nukralt 

lendas vana vares Jaak- Vaak ringi. Nälg näpistas ta kõhtu, sest toitu polnud kusagilt saada. 

„Kui leiaksin nüüd väikese leivakoorukesegi. Küll see maitseks hea!“ 

Õue tuli väike tüdruk ja hakkas seal lund pühkima. Juhtus nii, et pühkis lume maas lebavalt 

koorukeseltki. 

Kähku lendas vares ligi ja kahmas selle noka vahele. 

Ise hõiskas suure rõõmuga: 

“Oi, mu tore kooruke! Küll oled sa maitsev ja isuäratav! Peaks sinusuguseid maailma rohkem 

sündima!“ 

Kooruke aga ütles: “Kas sa mind enam ei tunne? Kas sul enam ei ole meeles, mis ütlesid 

suvel minu kohta?“ 

„Jah, see oli suvel.“ 

„Tark mõtleb kaugemale kui ainult tänapäevale,“ seletas kooruke. 

„Tark pistab teise nahka, kui selleks paras aeg,“ kraaksus ablas vares ja sõi koorukese 

mõnuledes ära. 

 

 

 

 

Varesed ja krants 

 

Mild Kivikild 

 

Vana vares istus tee ääres ja kraaksus. Ta kõht oli väga tühi. 

Ümber ainult valge lumi, ei kuskil konti ega terakest, mis kõlbab nokitseda. 

Mööda teed sõidab põllumees, reel kalakoorem. Küllap varesel maitseks värske kala, aga ei 

saa ju kuidagi kätte. Mees ise tukub küll koormal, ei märkakski, kui napsaks kalakese, aga ree 

taga sörgib Krants- see juba on valvas. 

Vares tiirleb ree kohal, laskub õige madalasse, kuid kohe haugub Krants ja meeski ärkab 

viivuks. 

Kuidas saaks Krants eemale? 

Ligi lendab teine vares, kes on samuti näljane. Vanal varesel esmalt paha meelgi, et ka teine 

tuleb varitsema kalu. Kuid peagi leitakse hea nõu. 

Üks vares laskub tee äärde lumele ja teeskleb, nagu ta oleks vigane. Krants tormab ligi. Vares 

hüppab kähku paar hüpet eemale . Krants järele. Nõnda kestab mõni minut lõbus võidujooks. 

Sel ajal aga teine vares jõudis näpata reelt  kalakese ja süüa selle heinamaal küüni katusel. Siis 

lendas ta ise Krantsi narrima, et ka seltsimees saaks oma kalakese.   

Nõnda nad kordamööda sõid täis oma näljased kõhud ja narrisid Krantsi, kes oli küll valvas, 

aga mitte küllalt tark, et kaitsta peremehe vara. 

 

 

 

  



Luuletused 

                            

 

Rumal varesepoeg. 

Givi Tshitshinadze 

 

 

Polnud sellist päeva, kunas 

poleks varesepoeg tares 

küsinud:“ Memm, kas ma munas 

juba olin päris vares?“ 

„Vares ikka,“ ema vastab, 

tüdimusest häälgi kare. 

„Kuid kas siis, kui suureks kasvan, 

tuleb minust päris vares?“ 

 

 

Ema mõtleb: „ Ei nüüd rahu 

anna küll see poisiröövik!“ 

Vastas nõnda: „ Ole rahul, 

suurest peast saab sinust ööbik!“ 

 

 

 

 

Varesele valu. 

Loits 

 

 

Varesele valu, 

harakale haigus, 

mustale linnule muu tõbi, 

minu laps saab terveks. 

                             

                                  

 

 

Sügis. 

 

 

Üksik õunaviss puu otsas kiigub 

ja lahti jäänud kuuriuks tuule käes liigub. 

Üksik õnnetu vares korstna otsas tukub 

Ja ootab mil õunaviss puu otsast alla kukub. 



 

Torm 

 

Meri ajab üle ääre 

tuul kisub püksid jalast. 

Vares ära karjund hääle, 

kajakate halast. 

 

 

Varesejalad. 

Ülle Kütsen 

 

Vares aknalaual keksis                     Sassi läksid kirjaread, 

ja siis klassiruumi eksis.                    Vihikutes kirjavead. 

Vihikusse salaja                                  Kus on kriips 

tegi jalajäljed ja                                  ja kus on kraaps? 

siis kui klassiuks läks lahti,               Kraaksub vares 

lasi jalga salamahti.                           Kraaks! Ja kraaks! 

 

 

 

 

 

Õhtu varestega 

Ain Väät 

 

 

 

Varesed istuvad katusel. 

Kõrgelt on hea ülevaade. 

Lapsed õuest lähevad tuppa, 

On algamas lastesaade. 

 

 

Lapsed istuvad teleri ees, 

saade täna on varestest. 

Varesed istuvad katusel 

ega tea midagi sest. 

 

 

 

 

 

 



Kraak ja vaak 

Heljo Mänd 

 

 

 

Läksin rohtu kitkuma, 

Paharohtu katkuma. 

Vares, vana saamamees, 

Söömamees ja löömamees, 

teretas mind: „Kraak! Kraak!“ 

Mina vastu: „Vaak! Vaak!“ 

Vares veel kord: „Kraak! Kraak!“ 

Mina jälle: „Vaak! Vaak!“ 

Vares päris: „Mis ma saan?“ 

Mina naersin: „Tüki maad!“ 

Vares: „Kas sa narrid mind?“ 

Mina: „Palun tööle sind, 

Nokerda siin nokaga, 

Kõpla nelja varbaga.“ 

Vares kraaksus: „Ilus tervis! 

Õige mul su peenart tarvis!“ 

Mina: „Tobujussike, 

Peenra põues ussike!“ 

Vares: „Loll käib rohukarjas, 

ma saan söönuks kirsimarjast!“ 

Lendas ära: „Kraak! Kraak!“ 

Ma ei naernud: „Vaak! Vaak!“ 

 

 

          

                          

Varese jõulud 

J. Oro 

 

Laps:   Tead ka vares, vagamees, 

et meil jõulud ukse ees? 

Vares:  Seda mina hästi tean, 

sest et ise pühi pean. 

Laps:    See on tõesti ime juba. 

Aga kus su jõulutuba? 

Vares:  Jõulutuba metsa all 

sinu kodu lähedal. 

Laps:    Tõesti sul on tuba lai. 

Aga kus su jõulusai? 



Vares:  Põllul üksik nipupää, 

see on saiaks õige hää! 

Laps:    Aga kus su pähklikott, 

piparkook  ja süldipott? 

Vares: Pähklid oravate tares, 

kooke üldse ei söö vares. 

Laps:    Ei söö kooke? Küll on nali. 

Kus su jõuluvorst ja kali? 

Vares:  Kaljaks vesi allikas, 

vorstiks kapsajuurikas. 

Laps:    Kui sa , vares, pühi pead, 

Kas sa jõululaulu tead? 

Vares: Kelle laul veel vahvam saaks? 

Minu laul käib- kraaks ja kraaks! 

 

 

 

 

Mõistatused 

 

 

Vanamees istub aia peal, hallid rätikud jalas. 

 

 

Ta kõnnib uhkelt muru peal 

Ja kasski eemale hoida tast teab. 

See lind pole armas sulepall, 

Nokk tugev ja silmad targad on tal. ( vares) 

 

 

 Mängud  

 

Linnud 

Mängualale märgitakse toidukoht, millesse asetatakse suur hulk väikesi klotse, looduslikku 

peenmaterjali vms. -„lindude toitu“. Lapsed jaotatakse rühmadesse, nad on linnud. Linnud 

asuvad toidust umbes 10-15 m kaugusel pesades. Pärast märguannet alustavad nad lendamist 

matkides toidu viimist ühekaupa pessa. Võidab võistkond, kes korjab rohkem toitu. 

 

Pesata lind 

Iga mängija jaoks on väljakul pesa. Märguande peale lähevad linnud lendama .Lendamise ajal 

võtab mänguluht ühe pesa vähemaks. Teise märguande peale peavad linnud tagasi pöörduma 

pessa, üks lind jääb pesata. Mäng kordub. Mängujuht võib pesasid järjest vähemaks võtta. 

 

 



Linnusulgede puhumine. 

Vahendid: lindude suled 

Udusulgi puhutakse õhus hoidmiseks/ märgist märgini/ püütakse tuules lendavaid sulgi jne. 

 

 

Lind lendab 

Mängujuht hüüab : „Lind lendab!“ ja tõstab käed tiibadeks. Teised mängijad peavad tegema 

sedasama. Mängujuht loendab järjest lindude nimesid ja ütleb nende vahele ka loomi või 

esemeid, kes/ mis ei lenda. Ise tõstab ta „tiivad“ alati üles. Kes mängijatest eksib, tõstab tiivad 

valel ajal, langeb mängust välja. 

 

 

 

Link linnu lauluga 

 

https://loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=523


ÜLESANNE: JOONISTA TIBUDELE TERI JUURDE, ET NEIL KÕHT TÄIS SAAKS. 

KASUTA KOLLAST PLIIATSIT. 

 

 
  Mängukool 2.-3.aastastele 

 

 



ÜLESANNE: NÄITA NÄPUGA, MILLIST TEED MÖÖDA LIND VÕIKS MINNA, ET 

TA LEIAKS VEEL MARJU 

 

 
Mängukool 2.-3.aastastele 

 


