
Kevadpidu 5-6a. Nõo lasteaed „Krõll”. Piibelehe-neitsi. 

 

Luuletus „Kevade värvid” 

Laul „Muinasjutuhobune” 

Piibeleheneitsi laul (Piibeleheneitsi istub kivil, laulab) 

Jutustaja: Õhtust hommikuni oli vihma sadanud kui oavarrest. Maapind oli 

pehmeks ligunenud. Kõik puud, põõsad, rohulibled olid kaelani märjad. 

Heinamaal seisis vesi loikudena. Väike Piibelehe-neitsi põlvitas suure kivi peal ja 

nuttis. Vihm oli tema maja üle ujutanud ja tal ei olnud enam kusagil elada. 

Piibelehe-neitsi: Vana tige, õel vihm! 

Liblikas: Mis see vihm sulle paha tegi? 

Piibelehe-neitsi: Ma elasin oma lillemajas nii rõõmsasti. Viis õiekellukest 

helisesid läve ees, kui maasikmarjaõie-neitsid mulle külla tulid. Vaata, kus nüüd 

on järv! Vihm ujutas mu lillemaja üle ja mul pole kusagil enam elada. 

Liblikas: Kas sa ei võiks endale uut kodu otsida? 

Piibelehe-neitsi: Ma tahan, et mu ukse ees oleksid valged õiekellukesed, muidu 

ei tea keegi mulle külla tulla. 

Liblikas: Ma tean üht suurt piibelehte metsas suure tamme all. Sellel on seitse 

valget õiekellukest. 

Piibelehe-neitsi: Kas tamme all ei ole väga pime? 

Liblikas: Mitte sugugi pole pime. Tamm on vana ja tal ei ole palju lehti, 

päiksekiired pääsevad igalt poolt läbi paistma. 

Piibelehe-neitsi: Siis ma lähen sinna elama. Aga ma ei tea teed. 

Liblikas: Tule minuga kaasa! 

Piibelehe-neitsi: Aitäh sulle liblikas! Ei tea, kas see maja on vaba? Helistan igaks 

juhuks õiekellukesi. 



Piibelehe kuningapoeg: Kes teie olete? 

Liblikas: Aulik kuningapoeg, ma ei teadnud, et siin keegi elab. Vihm ujutas 

Piibelehe-neitsi maja üle ja tal ei olnud enam kusagil elada. Mina tõin ta siia. 

Piibelehe kuningapoeg: Kas ma pean majast välja minema? 

Piibelehe-neitsi: Oh ei! Ma ei või teid teie enda majast välja ajada. See oleks 

minust väga inetu. 

Liblikas: Maja on suur. Siin jätkuks ruumi teile mõlemale. 

Piibelehe kuningapoeg: Sa oled ilus ja armas tüdruk. Sa võiksid küll minuga 

ühes majas elada. 

Piibelehe-neitsi: Mul on jälle oma maja, ilusam veel kui enne ja ukse ees on 

seitse valget õiekellukest. 

Liblikas: Korraldame nüüd toreda peo! Ma lendan heinamaale ja kutsun peole 

rohutirtsud, mesilased, põrnikad, lepatriinud, konnad, maasikmarjaõie-neitsid. 

Luuletus „Kevade värvid” E. Esop 

Laul „Muinasjutuhobu” K. Tiitmaa 

„Piibeleheneitsi laul” S. Toompere 

Luuletus „Kevad” H. Mänd 

„Rohutirtsu lauluke” H. Valjas, Vanaisa Illi 

Putukate tants („Lendas ükskord liblikas” I. Rand) 

„Põrnikas Volkswagen” K. Levin 

„Konnade koorilaul” H. Väli, A. Markovska 

Jutustaja: Nii saigi Piibelehe-neitsi endale uue kodu. Tore pidu kestis veel kaua-

kaua. Aitäh meid kuulamast, vaatamast! Kena suve kõigile! 
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