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Peokava koostasid õpetajad: Kersti Kuningas ja Tatjana Lilla ning muusikaõpetaja Annika
Rosenthal. Nõo lasteaed KRÕLL.
Kevadpeo „Rändame koos“ läbiviimisel on abiks käpiknukud: kuked, vares, sipelgas, konn,
rebane ja kass. Muusikapillidest on kasutusel veelaululind ja triangel.
Põhilised tegelased on õpetajad, kes kasutavad peo käigus vaheldumisi loomi kehastavaid
käpiknukke.
Kevadpidu läbib lastelaul „Rändame ringi“ (autor: Külliki Levin), mille käigus toimuvad
erinevad tegevused, mis on seotud kõne, laulmise ja liikumisega.
Õpetaja I: KEVAD ON KÄES, KUULAKE KÕIK! (siristab veelaululind)
Õpetaja II: KEVAD ON KÄES, RÕÕMUSTAGEM KÕIK! (triangel)
Kevadel on nii tore ringi rännata, nautida kevadist looduse ilu, kohtuda sõpradega.
Aga selleks, et koos midagi teha, on vaja sõpru leida.
Me sõpru ei saa osta, me müüa neid ei saa. Neid tuleb ise leida ja juurde luua ka.
Laulumäng Üksinda ma kõnnin
Laulumäng Tule sõbraks mulle sa!
Õpetaja I: Tõelised sõbrad teevad kõike koos: mängivad, töötavad ja rändavad koos. Lähme
meiegi rändama ja vaatame keda me teel kohtame!
Laul Rändame ringi…
Tulevad kuked
I kukk: Kikerikii!
II kukk: Kukeleegu!
I kukk: Valesti hüüad! Kikerikii!
II kukk: Ise hüüad valesti: Kukeleegu!
Vaidlevad
Muusikaõpetaja: Mul on kohe üks laul riiukukkedest.
Laul Kurjad kuked (Raivo Kõrgemägi, Olivia Saar. „Laulu tegin väikese“)
Kuked: Nii kole. Ärme enam tülitse. Me oleme ju mõlemad kuked, mõlemad laulud on ilusad
ja õiged. Jääme sõpradeks!
Lendab vares
Vares: Vale puha! Vale puha! Kuulake kõik, kuidas õigesti hüüda tuleb! (Kraaks, kraaks!)
Mina olen vares, mina tean! Aga metsas elab üks minu sõber lind, tema laulab jälle
teistmoodi. See on kägu. Kägu kohta on tore luuletus.
Kägu, sel on kõva pea, ainult ühte laulu teab: Kuku-kuku-kuku!
Laul Kellakägu (Viivi Voorand, Erika Esop. „Laulu tegin väikese“)
Laulumäng Kägu
Õpetaja I: Lähme nüüd rändama.
Laul Rändame ringi…
Vastu tuleb sipelgas
Õpetaja II: Tere sipelgas!

Sipelgas: Tere, tere. Mul on kibe-kiire tööaeg, pesaehitus on käsil.
Kas te teate: Kellel metsas kõrge maja?
Lapsed: Sipelgal on metsas kõrge maja!
Sipelgas: Kes on metsas ehitaja?
Lapsed: Sipelgas on ehitaja!
Sipelgas: Praegu olete teie minu tee peal ees.
Õpetaja II: Oi, sipelgas, vabandust! Me astume ühe sammu taha, siis me ei sega sinu töö
tegemist. Tööta hoolega!
Laul Pisikesed sipelgad (Külliki Levin)
Õpetaja II: Kui töö tehtud, võib tantsu lüüa!
Tants Kiigadi - kaagadi
Õpetaja II: Lähme nüüd rändama!
Laul Rändame ringi…
Vastu tuleb konn
Õpetaja I: Tere konn! Kust sa tuled?
Konn: Käisin vees sulistamas. Kas teile lapsed meeldib ka vees sulistada?
Teate, mul on veel järve peal paat! Sellega käin ma vahel sõitmas koos sõpradega.
Õpetaja I: Aga meie teame paadist laulu.
Laul Üks paadike läks järvele (Nele Kivinukk. Inga Raud: Präänik. Väänik)
Konn: Ikkagi meeldib mulle rohkem vees sulistada.
Ujumislaul
Lapsed: Head aega konn, head sulistamist!
Õpetaja I: Lähme rändama.
Laul Rändame ringi…
Vastu tuleb rebane
Rebane: Tere lapsed! Kuhu te lähete?
Lapsed: Me rändame ringi.
Rebane: Kui tore, et teid kohtasin. Mulle meeldib väga lastega mängida. Äkki mängite
minuga pallipeitust. Üksinda on igav mängida.
Laulumäng Pallipeitus
Rebane: Aitäh, et mängisite minuga. Nüüd võite edasi rännata.
Laul Rändame ringi…
Vastu tuleb kass
Kass: Tere! Kassidel on pehmed käpad, pehmed käpad, kohev saba. Vaadake, kui ilus saba
mul on! Teil ei ole saba.
Õpetaja II: Aga meil on ilus laul.
Laul Lapsel pole saba
Õpetaja II: Me oleme suured lapsed.
Laul Olen juba suur
Kass: Ma olen nii väsinud, et uni tuleb peale. Tahaks lesida ja nurru lüüa. Ma arvan, et teie
olete ka rändamisest veidike väsinud ja tahate puhata. Võtame padjad ja puhkame natuke!
Õpetajad istuvad toolidele ja „magavad“.
Lapsed võtavad padjad ja tantsivad
Disko Padjasõda (Vanilla – Ninja „Kung-Fu“)
Õpetajad (ärkavad): Tublid lapsed, kui hästi magasite! Keegi ei seganud. Nüüd oleme
puhanud.
Õpetaja I: Vahepeal tõusis tuul ja taevasse kerkisid vihmapilved.
Laul Vihmapoiss ja tuuletüdruk (Helle Kalk. Inga Raud: Präänik. Väänik)
Õpetaja II: Päike jälle särab meile.
Laul Päikene ja pilveke (Nele Kivinukk. Inga Raud: Präänik. Väänik)

Õpetaja I: Tuul on vaibunud, vihmasadu järgi jäänud. Taevas on ilus suur kollane päike, mis
annab sooja nii nagu ema armastus.
Luuletus Lapsel on soe
Õpetaja II: Kui sa ringi rändad, näed erinevaid paiku, kohtad palju sõpru, aga kodupaik on
ikka kõige armsam.
Laul Mu Eestimaa (Laste laulud)
Õpetajad: Aitäh kõigile! Ilusat suve algust!

