
Naljapidu Nõo lasteaias ,,Krõll“ aprill 2013a. 

Peokava. 

Tegelased : Mullivõlur muusikaõpetaja  

                   Kurvavurruline (naeruvurruline) kass  

                   Piripilli – Liisu (Nalja – Liisu)  

                   Pisarakoogi pagar (Rosinakoogi pagar)  

                   Narr (kurvakuju rüütel)  

(Tagaseinas suurtest segipaisatud tähtedest naljalinn, linnavärav, serpentiinid ja õhupallid) 

(tegelased kõnnivad õnnetute ja kurbade nägudega ringi, igavlevad; pagar askeldab oma pliidi 

juures aga lööb ka käega)  

KASS: (Käib, käes korv lõngakeradega, ringi, vaatab kaugusse, näub haledalt) Ma olen nii 

kurb ja õnnetu. Kõnnin ja kõnnin siin linnas ringi ja mulle ei tule vastu ühtegi last, kes mind 

endale koju lemmikuks võtaks. Näed vurrud ka allapoole longu vajunud. Ma nii soovin, et 

keegi  minuga mängiks, kuid kedagi pole näha. Pean siis üksi mängima. (Viskab lõngakerasid 

õhku ja püüab neid; kass eemaldub  ja tuleb Piripilli – Liisu) 

PIRIPILLI – LIISU: (imiteerib nuttu, trambib jalgu, käes on tal hüppenöör) Mis linn  see 

selline on, kus pole ühtegi last? Mitte kedagi pole näha. Ma soovin endale palju sõpru , et 

koos nendega mängida. Mul on isegi üks tore mäng välja mõeldud aga pole kellega mängida. 

No hüppan siis oma hüpitsaga kuigi koos lastega oleks palju toredam. (hüppab mõned korrad, 

laiutab käsi ja läheb eemale, tuleb pagar) 

PAGAR: Küpsetan ja küpsetan iga päev, iga tund, iga minut maitsvaid keerukringleid, 

muffineid ja küpsiseid aga kellele, pole rõõmsaid lapsi, kes neid sööks. Olen täitsa kurb kohe. 

Kurbusest voolavad  pisarad ojadena ja ma olen kõik koogid juba üle ujutanud. Ma soovin 

väga, et lapsed minu küpsiseid saaksid maitsta. Kuidas küll siia linna lapsi tuua? 

NARR: Ma olen ju narr, see peaks ju lõbus olema aga, kellele teha nalja kui see linn, mis 

peaks olema naljalinn, on hoopis kummituse linn, sest siin  pole kedagi ja mina pole mitte 

narr vaid kurvakuju rüütel. (keerutab käes rõngaid ja viskab neid õhku; teised tegelased 

tulevad narri juurde saali keskele) 

KASS: Meil kõigil on ühesugune mure. Kuidas saada naljalinna lõbusaid ja rõõmsaid lapsi? 

PIRIPILLI – LIISU: Kellel on hea mõte? 

PAGAR: Midagi peaks ette võtma küll! 

NARR: Mul kärgatas idee!!! Kutsume siia minu hea sõbra ja peaaegu nagu ametivenna Mulli 

võluri. Äkki oskab tema aidata.  

KASS: Hõikame kõik koos. 



PIRIPILLI – LIISU: Ja hästi kõvasti. 

KOOS: Tule meile appi võlur. 

VÕLUR: Kes mind hüüab? 

Mina Kurvavurruline Kass. 

Mina Piripilli – Liisu 

Mina Pisarakoogi pagar 

Mina, narr, kes peaks olema lõbus, kuid olen kurvakuju rüütel. 

VÕLUR: Mis mure teil on, te näete nii kurvad 

KASS: Mida teha, et meie linn muutuks oma nime vääriliseks. 

PIRIPILLI – LIISU: See tähendab naljalinnaks (osutab seinal olevatele tähtedele) 

PAGAR: Soovime, et meie linn keeks lõbusaest lastest. 

NARR: Siis saaksime koos palu nalja teha. 

VÕLUR: Mul on abi selle vastu olemas (võtab mullitaja, puhub ja lausub võlusõnad ning 

astub linnavärava juurde) Ma võlun teile siia terve lasteaiatäie lapsi. Aga ega siis naljalinna ka 

niisama lihtsalt ei pääse, selleks tuleb ka midagi naljakat teha, et läbida naljalinna värav.  

(Lapsed tulevad rühmade kaupa ja esitavad oma etteaste, mis on eelnevalt õpitud) 

 (Esimesena läbi värava tulnud sõimerühma lapsed võtab vastu pagar) 

PAGAR: Küpsetasin siin üksi  kooki ja küpsiseid, nüüd teeme seda koos. 

               Näpumäng: Patsi, patsi leivapätsi 

                                    siilu, saalu saiapätsi 

                                    viskan ahju hops. 

(lapsed astuvad läbi värava ja lähevad oma kohtadele) 

PAGAR : Olete vastu võetud naljalinna. 

 (Noorema liitrühma lapsed võtab vastu kass) 

KASS: Nii tore, et tulite meie linna. Ma mängisin üksi lõngakeradega aga nüüd mängime 

koos kerekese mängu.  

                     Näpumäng: Kerime, kerime,   kerakese emale. 

(lapsed astuvad läbi värava ja lähevad oma kohale) 

KASS: Olete vastu võetud naljalinna. 

 (Lepatriinude rühma võtab vastu Piripilli – Liisu) 

PIRIPILLI – LIISU: Hüppasin siin üksi oma hüpitsaga ja nii igav oli aga nüüd mängime 

koos ühe toreda mängu. Võta oma parema käega kinni vasakust kõrvast ja vastupidi. (Liisu 

näitab ette, teeb kaasa) (lapsed läbivad  värava hüpates ja lähevad oma kohtadele) 

PIRIPILLI – LIISU: Olete vastu võetud naljalinna. 



(tulevad päisesekiirte rühma lapsed, ees on neil päikeseprillid,  rühma võtab vastu Kass) 

Loevad luuletuse ,,Krokodill) 

KASS: Noo nii, kes meil siis siin on? Teiega mängime koos lõngakera mängu (lapsed 

seisavad  rivis kätest kinni, kass on kõige ees, lapsed hakkava kerima ümber kassi ja pärast 

jälle lahti) (lapsed astuvad läbi värava ja lähevad oma kohtadele) 

KASS: Olete vastu võetud naljalinna. 

(Tõrukeste rühma lapsed võtab vastu Narr) 

NARR: Selleks, et saada naljalinna teeme ühe testi ja esitan teile naljaküsimuse. Pane silmad 

kinni ja keeruta kanna peal üks tiir. Pane sõrm nina peale. Kas leidsid nina üles? Ja küsimus, 

mille jaoks on inimesel kõht? ( selleks, et ei peaks toitu käes tassima) (lapsed astuvad läbi 

värava tagurpidi kõndides oma kohale) 

NARR: Olete võetud vastu naljalinna. 

(tuleb Põngerjate rühm, vastu võtab Narr) 

NARR: Teie olete suured juba kooliminejad, ka koolis saab pisukese naljaga paremini 

hakkama. Teen teile kooliküpsuse katse. Siin seina peal on segamini tähed ja siit saab kokku 

ühe sõna. Proovi lugeda, kas sa saad sõna kokku. Siia on kirjutatud naljalinn. See, kes oskas 

kokku lugeda oli väga tubli, kes ei saanud hakkama, sellel on aega suvel veel lugemist 

harjutada. Nüüd naljaküsimus. Miks on vaja kala süüa? (et kiiremini ujuma õppida) (lapsed 

astuvad, köiest kinni hoides, läbi värava ja lähevad oma kohale) 

NARR: Siin on veel üks rühmatäis lapsi. (mängukrõllid) Teil kõigil on juba sellised näod ees, 

et olete valmis tulema naljalinna. Teen teile ühe katse. Pane üks käsi pea peale ja teine kõhu 

peale. Samaaegselt patsuta pead ja kõhu peal tee käega ringi. No, kas said hakkama? Kui ei 

siis on terve suvi sul aega harjutada. Esitan teile ühe naljaküsimuse. Miks jookseb jänes üle 

mäe? (sest mäe alt ei saa läbi) (lapsed astuvad, rütmisammu  ja – plaksuga, läbi värava oma 

kohale) 

NARR: Olete naljalinna vastu võetud. 

KASS: Nüüd oleme siin kõik koos ja laulame naljalinna hümni. 

                      Laul ,,Naljalinn“ 

PIRIPILLI – LIISU: Aga mul oli ju enne juba mäng valmis mõeldud, mida ma tahan lastega 

mängida. Nüüd siis mängime. 

                     Laulumäng ,,Kui sul tuju hea“ 

PAGAR: Seni kuni teie siin mängisite ja laulsite küpsetasin mina teile küpsised, mis ei ole 

pisaratest märjad vaid hoopis krõbedad ja krõmpsuvad. (jagab küpsiseid rühmade kaupa) 



NARR: Kõik on teretulnud naljalinna ja selleks puhuks anname rühmadele naljalinna 

passi/tunnistuse. 

 KASS: Aitäh, et tulite meie naljalinna. Natuke naeru ja nalja teeb iga päeva paremaks. Head 

päeva ja lõbusaid nalju kõigile.  

Peokava koostasid rühmaõpetajad: Kersti Kuningas, Tatjana Lilla ja Kaja Lilla ning 

muusikaõpetaja Annika Rosenthal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


