Nõo lasteaed Krõll 6. aastaste rühma lõpupidu.
ÕPETAJA: Meil kõigil on käia oma tee.See on enamasti sirge, aga mõnikord
käänuline. Tee võib olla lai, aga sageli ka kitsas rajake. Seal võivad olla
peatuspaigad, võib sattuda ka ringteele. Aga põnev on just see, et paljud teed
ristuvad omavahel ja kulgevad üksteise kõrval. Sellel teel paistab nii päikest, kui
sabistab vihma. Võta aega märgata kõiki muutusi neil teedel.
Laul: Kõik mis juhtub (R. Eespere)
ÕPETAJA: Aeg käib lasteaia majas vaikse tik- tak sammuga, õues, rühmatoas ja
saalis laste kasvu jälgib ta.
Luuletus: Lapse kasvamine (S. Laidla)
Luuletus: Nööp ja käbi (H. Vilep)
ÕPETAJA: Oma lasteaiateed alustasime pisikeste tõrukestena ja eks neid tujusid
ja meeleolusidki oli erinevaid.
Laulumäng: Tõre tõru (S. Toompere)
ÕPETAJA: Tõredusest ja tusatujudest aitavad meid üle sõbrad. Kui on kõrval
sõber armas, iga tee on põnev, hea, koos ma seiklustele varmas, sest et kartma
ma ei pea.
Laul: Laulgem sõbrad (A. Velli)
Tants: Plaksutants (Meie Mees)
ÕPETAJA: Pisikesed poisid ei pelga hiiri, koisid, karu, krokodilli ega torupilli.
Laul: Poiste laul (L. Veevo)
ÕPETAJA: Lusikaid oleme harjunud söömisel kasutama, aga selgub, et nendega
saab muudki põnevat teha.
Tants: Lusikate tants (Muusikaõpetaja omalooming)
ÕPETAJA: Elas kord üks väike plika, nii särtsu täis, et pudelisse pista. Ta
usinasti lasteaias käis, vaid nukunurgast unistavat näis.
Laul: Maddalena (Itaalia rahvalaul)
ÕPETAJA: Nii väike tüdruk suureks saada tahab, ja lasteaed jääb lapsepõlve
maha.

Tants: Tüdrukute tants (M. Raun)
ÕPETAJA: Ema ja isa, kui kasvan, teil ehitan maja, maja, mis päikest on täis.
Praegu veel olen ma päikene ise, süles teil säramas käin.
Laul: Kuidas me hakkame elama (R. Eespere/L. Tungal)
ÕPETAJA: Lasteaias saab algust teha sporditeega. See tee läheb nii mõnegi
poisi jaoks üha laiemaks.
Luuletus: Spordipoiss (S. Laidla)
ÕPETAJA: Sporditeel on oma koht ka tantsudel ja tantsimisel.
Tants: Kahe ringi tants (Muusikaõpetaja omalooming)
ÕPETAJA: Kõiki neid teid käies kasvab laps märkamatult. Müts ei mahu pähe,
kitsas paistab king. Jalga sokk ei lähe, mis sa kostad hing. Ja olemegi jõudnud
kooliteele.
Laulumäng: Nüüd kooli lähen ma (A. Lõbin)
ÕPETAJA: Selleks, et alustada kooliteed, on üht- teist vaja osata.
Luuletus: Oskan juba lugeda (H. Vilep)
Laul: Numbrilaul (A. Ermest)
ÕPETAJA: Ei piisa aga raamatute lugemisest riiulil, tuleb ka tunda tähti. Ja neid
kirjutada osata.
Luuletus: Tähestikulaul (P. Kula)
Luuletus: Varesejalgadest (H. Vilep)
ÕPETAJA: Et kooliteel käia oleks tore, on kindlam tasku pista talisman.
Luuletus: Talisman (H. Vilep)
ÕPETAJA: Ongi läbi saanud meie lasteaiatee.
Laul: Alustan kooliteed (K. Sepp)
ÕPETAJA:
Mu laps,
kord saad ka sina
nõnda vanaks
kui mina praegu-

vanemakski veel,
seepärast kuula,
kuula siin ja praegu:
käi ikka ise oma
eluteed.
Kui oskad,
püüa vältida mu vigu,
kui ei,
neid siiski omamoodi tee,
ja kui sa praegu veerid
neid mu ridu
tea, kõigest tähtsam,
see on: rõõmus meel.
Sa norutada jõuad
igal ajal,
kuid käia naeratades raskel rajal on tugevate saatus. Võta see.
HEAD KOOLITEED!
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