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Kivikestest näitus (muuseum) 

Meie kodu ümbruses ei olnud kive. Kui tee 
parandamiseks veeti koormate viisi kruusaaugust 
kruusa, kogusin karjas olles tee peale ühte kohta 
värvilisi kivikesi üksteise kõrvale, nii et jäi ilus 
värviline muster. Oleksin tahtnud seda säilitada 
kauemaks ja kellelegi veel näidata (nagu muuseum). 

 
EFA I 168, 56/7 (1) < Iisaku khk., Lõpe k. - Anu Soon, s. 1951 (2014). 



Talulapsi liivahunnikus mängimas. Nõo khk., Tähtvere v., Tedre t. 
Foto: Richard Viidalepp (1942). ERA, Foto 1941 

 



EKRK I 19, 317 (3) < 
Iisaku khk (1956/7) 



Kivide tõstmine, tõstekivid 

Richard Viidalepp,  
„Eesti Noorus“ 1935/6 



Poisse kivimängu mängimas. Foto Richard Viidalepp.  

ERA, Foto 196 



Reeglitega mängud 
kivikuningas, kivikull, kivisõda jt. 

Kohavahetus kividel 

"Vahetage, vahetage, mustad kepid," ütles üks, ja 
teised pidid vahetama kohad ühe kivi pealt teisele. 
See, kes ütles, püüdis nüüd ise ka vahetamise ajal kivi 
peale saada. See, kes kivi-kohast ilma jäi, see hakkas 
nüüd ütlema. 
 

EFA I 169, 30 < Põlva khk., Raiste k., Endeli t. < Jämaja khk., Rahuste k. – 
Leida Oeselg, s. 1934. a. (2013) 

 





Laste mänguplats < Varbla, Paatsalu v., Allika k.   
Foto: Richard Viidalepp (1936). ERA, Foto 285 





Kujutlusmängud/loovmängud 
 

Põhiliselt mängisime seal /kivihunnikus/ kodu, aga 
samuti oli see raamatulugudest (Astrid Lindgreni 
"Meisterdetektiiv Blomkvist") inspiratsiooni saanuna 
"rooside sõja" peakorteriks. Rooside sõda mängiti 
siis, kui külas olid ka kaks tädipoega, üks neist minu ja 
teine vennaga ühevanune. Kuna teised polnud nii 
palju raamatuid lugenud, olin mängujuhiks tavaliselt 
mina ja ka Valge Roosi auväärse rolli said mängus ikka 
vanemad endale, nooremad vennad pidid leppima 
Punaste Rooside osaga. Muidu oli mäng samasugune 
nagu raamatus. 

 

ERA, DK 99, 1 (2.1) < Kullamaa khk. < Haljala khk., 
Vihula v., Tepelvälja k. – Triin, s. 1982. a. (2013) 

 



 
 

Pärispea Liukivi 
Lahe talu Pärispea küla lõunaosas, Kuusalu khk. 

Foto: Ave Taavet 

  
 



Milgi Aabakivi Vaskjala küla Jüri khk.  
Foto: M.-A. Remmel 



Tüdruk, snd. 2001. a. Karksi-Nuia (2018) 

Kogun väiksest peale juba erinevaid kive. Nii mere 
äärest kui metsaradadelt. Vahepeal hakkas huvi juba 
selle vastu kaduma kuid siis nägin ühest youtube 
videost kuidas tehti erinevatest kividest vaipu ning 
see andis mulle inspiratsiooni. Jätkasin sellega. Käin 
tihti metsaradadel ning suveti mereääres, et leida 
huvitavaid ja omapäraseid kive. Kivid peavad olema 
võimalikult lapikud, sest siis tuleb vaip ilus. 



http://maaarhitektuur.blogspot.com/2016/06/laste-onnide-ehitamise-
laager.html 
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