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 Üks – kangelane 

 Kaks – kangelane ja tema vastane 

 Kolm – suur hulk, rohkus, paljusus 



 Kolmarv 

3 

2x3=6 

3x3=9 

4x3=12 



Muinasjututegelased 

Elli kaupmiis naasega. Näil oll´ üts poig. Kaupmiis 

naasega kuuli’ ar, jäi poig ütsindä. Tä võtt´ naase. 
S 5410/23 (5) < Setumaa (1928) 
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Ükskord elanud üks mees ja naene, neil ei olnud aga last. 

Muidu olnud nad rikkad inimesed. Sääl soovinud naene jälle 

ükskord: “Oleks meitel omiti üks laps, kui ta ka siilisugune 

oleks!” 
H III 27, 169/72 < Juuru (1896) 
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 Abilised 



Muinasjututegelased 

 Seitse 

Seitse venda lähevad otsima seitset õde (ATU 303A) 

 

 Üheksa 

Üheksa velje sõsar (Ee 451A)  
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Tegevustik 

Härg, siga, oinas ja kana said kõik metsas kokku. 

Härg ütles seale: “Siga veli, tule tare tegema. Kui kül tuleb, 

külmad ära!” 

Siga ütles, eti ei lähe: “Ma lähen peeretan ühe puhma all, 

peeretan teise puhma all, mul lämmind viländ.” 

Heakene küll, siga ei tulnud. 

Küsis siis härg oina käest: “Oinas veli, läki tare tegema, külm 

tuleb, külmad ära.” 

Oinas ütles vastu: “Ei ma tule, mul isegi paks villane kasukas 

seljas, mine tee, kui tahad, endale.” 

 
Pille Kippar “Loomad, linnud, putukad. Eesti loomamuinasjutud” 
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 Aeg 

“Alla 300 rubla ma ei võta ja enne kolme aastat ei pea sa 

teda vaatama tulema, siis saab tast alles mees.” 

H III 19, 139/44 (2) < Tõstamaa (1894) 

Põrgus viinud halli kuuega mehed soldati ühe suure katla 

juurde ja öölnuvad siis talle: “Et sa siis siin põrgus mitte 

kolm aastad tööta ei vedeleks, siis pead sa siia katla alla 

ühtelugu tuld aama, aga selle eest pead sa ennast hoidma, et 

sa mitte katlasse ei vaata, sest niipea, kui sa seda teed, siis 

lähed sa ka isi katlasse!” 

H II 59, 521/4 (2) < Põltsamaa (1896) 

 



 Aeg 

Nõnda jäänu elu terven lossin kõrraga magame. Lossi ümmer 

ollu äkselt sa’a versti kauguselt kibuvitsamõts kasunu, et 

kennigi elav eng sinna es ole manu saanu. 

Sada aastet ollu müüdä lännü, ikki kõnelt, et om ollu 

üitskõrd seonte ja seonte loss sääl kibuvitsamõtsa sehen. 

ERA II 142, 75/8 (268) < Karksi (1936) 

 

 

 

 



Lõpetuseks 

Loeme sajani 

Ükskord olnud hundi kõht väga tühi, aga süüa polnud mitte midagi. Ta 

käinud küll karja juures hiilimas, kuid karjase kaks väledat ja tugevat 

koera ei lasknud teda tallede ligi. Metsas ei sattunud ka midagi suupärast 

kätte.Äkki nägi hunt isand reinuvaderit mööda lonkimas ja tahtis teda ära 

süüa. Rebane hakkas kauplema: “Loeme sajani. Kumb sada ennemalt ära 

loeb?” Et kui rebane enne sada täis saab, siis hunt ei tohi teda ära süüa. 

Hakatud lugema. Hunt luges: “Ü-üks, ka-aks, ko-olm, ne-li...” Rebane 

teind: “Üksi-kaksi kolmenagi, viisi-kuusi kümmenagi, kümme-

kümme, sada täis!” Aga hunt ei ole rohkem saanudki kui neli. Siis 

rebane pistnud joostes minema ja jätnud hundi näljasena maha. 

Pille Kippar, “Loomad, linnud, putukad. Eesti loomamuinasjutte” 


