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 EEsmärk

Tunneb Eesti Vabariigi vappi.

 LäbiviiminE/kontroLL
Juhendaja juhib mängu, vestlust või muud tegevust, mille 
käigus õpitakse tundma Eesti Vabariigi vappi.

Eesti vapi alusmotiivi ajaloolise päritolu seletamisel 
viidatakse ajaloolisele traditsioonile, nagu oleks Taani 
kuningas Valdemar II või Erik IV andnud Tallinna linnale 
või Eestimaa rüütelkonnale kasutada oma kuningavapi. 
Kolme leopardiga vapipitsatit kasutas Tallinna linna raad 14. 
sajandist, rõhutamaks Liivimaa Ordule linnaõiguse saamist 
Taani kuningalt. Ametlikult kinnitati kolme leopardse lõviga 
kilp Eestimaa kubermangu vapiks 1856. aastal. Eestimaa 
rüütelkond kasutas Eestimaa hertsogi tiitlivappi. 19. sajandil 
hakati seda pidama rüütelkonnale kuuluvaks vapiks. Siis 
tekkiski spekulatiivne seletus Taani kuninga annetusest. 
Sellele ajalooliselt põhjendamata seletusele on viitanud 
mitmed Eesti vapist kirjutanud autorid.

Eesti Vabariigi vappi otsiti kaua. II Riigikogu võttis Riigivapi 
seaduse vastu 19. juunil 1925. Tammeoksad lisati suurele 
riigivapile Juhan Luiga ettepanekul.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas tunneb 
Eesti Vabariigi vappi ja eristab seda naaberriikide 
omadest.

 soovitusEd
 ► Noorkotkas tutvub Eesti Vabariigi vapiga ja värvib 

oma maakonna vapi (harjutus 7.1).

 ► Rühm valmistab endale vapi. Vapipõhi ehk vapikilp tuleb 
välja valida ja meeskonnatööna kujundada (harjutus 
7.2).

 ► Rühm võrdleb naaberriikide vappe.  
Soome, Rootsi, Venemaa, Läti (harjutus 7.3).

Harjutus 7.1

 ■ Värvimisharjutus oma maakonna vapi värvimiseks

Maakondade vapid

1. Harjumaa

2. Tartumaa

3. Saaremaa

4. Jõgevamaa

5. Põlvamaa

6. Raplamaa

7. Valgamaa

8. Viljandimaa

9. Võrumaa

10. Hiiumaa

11. Järvamaa

12. Ida-Virumaa

13. Pärnumaa

14. Läänemaa

15. Lääne-Virumaa

1.

6.

11.

2.

7.

12.
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8.
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4.
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14.

5.

10.

15.

Suurel riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist, sammuvat ja 
otsavaatavat lõvi. Vapi kilpi ümbritseb külgedelt ja alt kaks 
kilbi alaosas ristuvat tammeoksa. Väikese vapi kujund on 
sama, mis suurel vapil, kuid ilma tammeoksteta.

VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

https://et.wikipedia.org/wiki/II_Riigikogu
https://et.wikipedia.org/wiki/19._juuni
https://et.wikipedia.org/wiki/1925
https://et.wikipedia.org/wiki/Juhan_Luiga


Harjutus 7.2

 ■ Vapikilp rühma vapi kujundamiseks

Vapp on heraldika reeglite järgi keskaegse relvastuse elementidest koostatud embleem, mida isik (näiteks riik, valitseja, 
maakond, linn, vald, äriühing, sugukond (suguvõsa), perekond või üksikisik) kasutab püsiva tunnusena.

Uuemal ajal nimetatakse vappideks ka (eriti riikide) embleeme, mis ei ole koostatud heraldika reeglite järgi.

Ka tänapäevaste sõjaväeüksuste embleemid võivad olla vapikujulised ja järgida heraldika reegleid.

Harjutus 7.3

 ■ Soome, Rootsi, Läti ja Venemaa riigivapid

1. Soome

2. Rootsi

3. Läti

4. Venemaa

1.

3.

2.

4.

VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

https://et.wikipedia.org/wiki/Heraldika
https://et.wikipedia.org/wiki/Isik_%28%C3%B5igusteadus%29
https://et.wikipedia.org/wiki/Riik
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Valitseja&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Linn
https://et.wikipedia.org/wiki/Vald
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84ri%C3%BChing
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B5jav%C3%A4e%C3%BCksus&action=edit&redlink=1

