
EESSÕNA

Kindlasti on paljud lastega tegelevad täiskasvanud, 
õpetajad ja huvijuhid olnud sama dilemma ees, et mida 
seekord lastega lavastada. Tundub, nagu oleksid kõik 
muinasjutud ja jutukesed juba ära lavastatud. Kui lei-
dubki mõni lavale toomata näidend, siis ei sobi see just 
nendele lastele, tekst pole jõukohane või pole teema aja-
kohane ja kõnetav. Vahel puuduvad vajalikud vahendid, 
sageli ei ühti osatäitjate ja tegelaste arv. 

Töötan Raplamaal ühes armsas maakoolis – Eidapere 
Koolis, kus praegu õpib 61 last. Huvi näiteringi vastu on 
suur, lapsi ja mind ühendab soov teha kooliteatrit. Olen 
seda meelt, et näiteringis võivad osaleda kõik soovijad 
olenemata vanusest ja võimetest. Kõik on ju arendatav ja 
õpitav. Et lapsed ennast võrdselt hästi tunneksid ja rollid 
oleksid jõukohased, tuligi hakata ise näidendeid kirjutama.

Näidendite kirjutamisel on mind inspireerinud vana- 
sõnad ja kõnekäänud, anekdoodid, naljandid ja muinas- 
jutud. Mõjutanud on ka reklaamlaused, poliitilised 
loosungid, avaliku elu tegelaste repliigid ning sõprade ja 
tuttavate naljakad ütlemised. Lätikeelseid väljendeidki 
olen kasutanud, sest tänu oma ristiemale, kes on lätlanna, 
oskan natukene läti keelt. Üks siinse kogumiku näidend 
on alguse saanud õpikaaslase Kriidiku lugudest Tartu 



Ülikooli haridusuuendajate ÕpiVeski päevilt. Väga olu-
line valdkond on muusika, mis aitab suurepäraselt edas-
tada näidendi meeleolu. Enamasti valin muusikapalad 
lavastustesse ise, abi olen saanud ka muusikaõpetajatelt. 

Lugusid kirjutades lähtusin mitmest põhimõttest, mil-
line üks näidend peaks olema:

• osatäitjaile jõukohane, olenemata tema vanusest, 
võimekusest ja eripärast, 

• hariv ja õpetlik, et näidendi ja rolli kaudu omandaks 
laps uusi teadmisi või kinnistuksid varem õpitud 
teadmised ja oskused,

• uudse sisuga, aktuaalne ja lõbus,
• nauditav ja nii osatäitjaid kui publikut kõnetav.

Lugusid lavastades olen jälginud, et rekvisiidid olek-
sid kättesaadavad ja jõukohased ise meisterdada, sest eel-
arve ja aeg võivad olla piiratud. Lavakujundust võiks olla 
lihtne paigaldada ja vedada sõiduautoga. 

Kogumik sisaldab aastatel 2006–2018 kirjutatud näi-
dendeid. 4–14aastastele lastele mõeldud näitemängud on 
algselt loodud väikese maakooli näitlejaskonnale, kuid 
igal lavastajal on võimalus teha oma äranägemise järgi 
vajalikke muudatusi. Loodan, et sellest raamatust leiab 
lugeja lavastamiseks sobivaid jõukohaseid näidendeid ja 
tunneb rõõmu iga uue rolli saavutamise üle. 

Head (l)avastamisrõõmu!
Autor
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TALVISED NÄIDENDID

PÄKAPIKUD TEEVAD TÖÖD
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TALVISED NÄIDENDID Päkapikud teevad tööd

Näidend on mõeldud algklassiõpilastele esitamiseks I 
advendi hommikul.

Meie lavastuse muusikaliseks kujunduseks olid laulud 
„Viska saiad ahju sa“ ja ansambel Karavani „Talveöö”.

Tegelased:
PEAPÄKAPIKK KERLI

PÄKAPIKK MARTEN

PÄKAPIKK ELISABET

PÄKAPIKK AIVO

PÄKAPIKK JANELY

PÄKAPIKK KARL

Tegevuspaik:
Päkapikumaa

Rekvisiidid:
Korvitäis piparkooke

Päkapikumaale kogunenud PÄKAPIKUD loevad koos 
rütmisalmi.

KÕIK PÄKAPIKUD: Päkapikk, päkapikk, 
teeb tööd see päkapikk.
Päkapikk, päkapikk, 
akna taga on päkapikk.
Piilume siit ja piilume sealt 
ehk on leida midagi head.
Päkapikk, päkapikk, 
on usin see päkapikk.
Päkapikk, päkapikk, 
teeb tööd see päkapikk.

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Eile oli esimene advent. Mida tegite 

ja nägite?

PÄKAPIKK MARTEN: Me käisime luuretööl.

PÄKAPIKK
ELISABET: Vaatasime, kas lapsed on paid.

PÄKAPIKK JANELY: Uurisime laste jõulusoove.

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Mida teada saite?

PÄKAPIKK MARTEN: Sussid pandi aknalauale.

PÄKAPIKK KARL: Lapsed õpivad usinasti jõulupeoks.

PÄKAPIKK
ELISABET: Nad õpivad tantsima. Valssi!
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TALVISED NÄIDENDID Päkapikud teevad tööd

(Tants valsimuusika saatel.)

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Suurepärane, et kõik juba alguses 

kenasti sujub.

PÄKAPIKK MARTEN: Päris nii see ka pole. Suurem osa 
peresid on väga tublid ja hoolsad, 
aga mitmetes kodudes olid akna-
laual sellised sussid, mida ei kõlba 
kanda, rääkimata veel aknale pane-
kust.

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Palun täpsusta, mis sind häiris!

PÄKAPIKK MARTEN: Sireli tänava aknale oli pandud 
suss, mis oli nii katkine ja rääsunud, 
et sinna polegi võimalik kommi 
panna. Tiigi tänava aknal haises 
lapse suss mustuse ja higi järele. 
Oleksin äärpealt mürgituse saanud. 
Soo tänava aknal passis hiigelsuur 
kass, kes ei salli päkapikke. Vaevu 
jõudsin panna tema eest plehku. 
Mõned aknalauad olid veel ilma 
sussita.

PÄKAPIKK AIVO: Kas sa kaminasimsile vaatasid? 
Mõned pered armastavad ameerik- 
laste eeskujul sinna jõulusokke 
riputada, sest usuvad, et päkapikud 
toovad kommi korstna kaudu.

PÄKAPIKK MARTEN: Vaatasin toas kõikjale. Mitte ühtegi 
sussi! Panin kommi lapse öökapile. 
Leidus ka jõulusokke, need said 
kenasti kommidega täidetud.

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Päkapiku luuretöö ei ole kerge. Aga 

me ei saa jätta lapsi ilma kommita, 
kui nende vanemad pole hoolitse-
nud susside kvaliteedi eest. Rõõm 
kuulda, et õpitakse usinasti jõulu-
peoks. 

PÄKAPIKK KARL: Enamus lapsi on väga tublid ja 
kuulavad õpetajate sõna, aga leidus 
ka lapsi, kes ei taha ega viitsi jõulu-
peoks harjutada.

PÄKAPIKK
ELISABET: Paljud lapsed pelgavad valssi  

õppida. 

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Mitte ei saa aru, miks.

PÄKAPIKK
ELISABET: Sest nende arvates on valss vanade 

inimeste tants ja see pole noorte 
seas populaarne.

PÄKAPIKK KARL: Tegelikult nõuab valsisammude 
õppimine palju harjutamist ja kuiva 
trenni. See on lastele tüütu ja pin-
gutust nõudev tegevus.
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TALVISED NÄIDENDID Päkapikud teevad tööd

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Selle asjaolu peab kirja panema, 

sest seda ei saa tähelepanuta jätta, 
eriti, kui nende jõulusoovid on üle-
määra suured ja ahned. Päkapikk 
Janely, kas laste jõulusoovid olid 
mõistlikud sel aastal?

PÄKAPIKK JANELY: Pean kahetsusega tõdema, et suu-
rem osa laste jõulusoovidest olid 
hirmkallid. Ander soovib saada 
kaasaegset telekamängukonsooli, 
Renate lausa nõudis meigikomp-
lekti koos uue meikimislaua ja 
peegliga. Triinu tahab saada jalg-
ratast ja papagoid, kuigi ta teab, et 
nende peres on raha üsna kasinalt 
käes. Sten-Erik unistab päris ralli-
autost, Külli ootab, et jõuluvana 
kingiks talle pääsme kuulsa välis-
maa laulja kontserdile ...

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Stopp! Mulle piisab. Kuhu on jää-

nud isetehtud kingituste soovid? 

PÄKAPIKK JANELY: Õnneks leidus ka südamlikke kingi- 
soove. Jaanus unistab, et isa tuleks 
koju tagasi, Piia soovib, et vanema-
tel oleks rohkem tema jaoks aega. 
Mikk tahab, et vanaema paraneks 
ruttu. Tom soovib, et ema oleks 
rohkem kodus ja ei teeks ületunde. 
Mirell soovib endale väikest õde. 

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Neid jõulusoove kuulates muutub 

meel härdaks, sest soovide taga on 
suur mure, mis painab neid lapsi 
iga päev.

PÄKAPIKK JANELY: Mida me teeme?

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Me peame tegema nii, et lapse-

vanemad märkaksid oma lapsi ja 
leiaksid viisi, kuidas nendega koos 
rohkem aega veeta. 

PÄKAPIKK
ELISABET: Kuidas me seda teeme?

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Täiskasvanud on tegelikult samade 

soovidega nagu lapsed. Nad vaja-
vad, et neid märgatakse, tunnusta-
takse ja leitakse nende jaoks aega. 
Tänasest alates jälgime ka täiskas-
vanuid ja võimaluse piirides poeta-
me ka nende susside sisse kommi.

PÄKAPIKK MARTEN: Nüüd ma taipan, miks on loodud 
advendiaeg ja jõulud. See on ainuke 
aeg aastas, kui inimesed võtavad 
aja maha, mõtlevad oma lähedas-
tele ja tegutsevad selle nimel, et 
veeta jõulupühad koos oma perega. 
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PÄKAPIKK AIVO: Mina nägin aknast, kuidas mõnel 
pool küpsetas terve pere hooaja 
esimesi piparkoogikesi.

PÄKAPIKK MARTEN: Kas veel ei ole vara?

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Ei ole, sest eile oli esimene advent. 

See on väga rõõmustav uudis.

PÄKAPIKK AIVO: Nägin peresid, kus üksmeelselt 
lustides aitasid kõik pereliikmed 
kaasa piparkookide tegemisel. Ema 
rullis tainast, lapsed tegid erine-
vaid kujukesi, isa pani piparkoogid 
ahjuplaadile, pärast võttis välja ja 
hiljem kaunistas kogu pere ühiselt 
piparkooke.  

PÄKAPIKK
ELISABET: Leidus ka peresid, kus ema üksinda 

palehigis küpsetas ja kaunistas 
piparkooke, et luua jõulumeeleolu, 
aga isa ja lapsed olid osavõtmatud 
ja ükskõiksed, istusid vaid oma  
nutiseadmete taga. 

PÄKAPIKK KARL: Niine tänava aknasse vaadates oli 
vaatepilt pisut ootamatu. Lapsed 
tegid piparkooke, kuid järsku üks 
tüdrukutest vihastas ja loopis pipar- 
koogitaignaga oma õde. Selle peale 
hakkas õde talle jahu näkku puhuma. 
Edasist võite juba ise ette kujutada, 

kuidas see möll jätkus. Suure kisa 
peale tormas ema kööki ja karjus 
laste kisast üle. Ma ei suutnud seda 
lärmi rohkem taluda ja põgenesin 
sündmuskohalt.

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Siin ei saa meie neid aidata. Pered 

peavad ise toime tulema. Iga pere 
valmistub tasapisi jõuludeks, iga-
üks erineval moel.

PÄKAPIKK
ELISABET: Meie ootame ka jõule.

PÄKAPIKK KARL: Meie küpsetame ka piparkooke.

(PEAPÄKAPIKK KERLI jagab korvist kõigile pipar-
kooke.)

PEAPÄKAPIKK
KERLI: Päkapikud on juba liikvel ja teevad 

usinasti oma tööd.

PÄKAPIKK JANELY: Saatke kõik oma jõulusoovid ja  
tervitused meile, et saaksime täita 
teie jõuluunistused!

PÄKAPIKK KARL: Olge oma vanematele ja õpetajatele 
head lapsed. Headus ei maksa palju, 
aga rõõmu teeb mitmekordselt.



TALVISED NÄIDENDID

PÄKAPIKK AIVO: Valmistage midagi oma kätega!  
Isetehtud piparkoogid on kõige 
maitsvamad, ise meisterdatud jõulu- 
kaardid on kõige armsamad ja rõõ-
mustavad paljusid.

PÄKAPIKUD KOOS: Rahulikku jõuluootusaega!

Lõpp
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TALVISED NÄIDENDID

KÖHA JA NOHU KOOSTÖÖ
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TALVISED NÄIDENDID Köha ja Nohu koostöö

Näidend on mõeldud algklassiõpilastele esitamiseks 
jõulupeol. 

Meie lavastuse muusikaliseks kujunduseks olid 
„Gripilaul,” „Köha pere” ja „Aga teada on ammugi see”. 
Näitemängu abil õppisid lapsed diktsiooniharjutusi tehes 
artikuleerimist ja kinnistasid teadmisi, kuidas haigustest 
hoiduda.

Tegelased:
KÖHA

NOHU

PALAVIK

LAPS MERIBEL

Tegevuspaik:
Lastetuba

Rekvisiidid:
Teetass, lusikas, meepurk, õun, küüs-
lauk; jalapesukauss, kätepesukauss, 2 
rätikut käte ja jalgade kuivatamiseks.

 

KÖHA ja NOHU ilmuvad eri suundadest lastetuppa.

KÖHA: Tere, Nohu!

NOHU: Tere, Köha!

KÖHA: Sa oled nii ilus ja tubli. Hakkame 
koos tööd tegema! (jalutab uurides 
ja imetledes ümber Nohu)

NOHU: (mõtlikult) Koostööd? (reipamalt) 
Muidugi.

(KÖHA ja NOHU tantsivad koos.)

NOHU: (rahulolevalt) Paljud lapsed nohi- 
sevad nüüd! (luristab ja pühib  
ninaalust käsivarrega) 

(Eemalt kostavad köhatused.)

KÖHA: Kuule, nad ka köhivad!

NOHU: Jaa.

KÖHA ja NOHU: (rahulolevalt käsi näidates) Meie 
kätetöö!

(Tuleb PALAVIK.)
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TALVISED NÄIDENDID Köha ja Nohu koostöö

PALAVIK: Tere, Köha ja Nohu! Mis puhkust 
te siin peate, kui üks tüdruk on ikka 
veel terve?

KÖHA: Kas sa mõtled Meribeli?

NOHU: Teda ei murra miski. Oled sa ise 
proovinud?

PALAVIK: Proovisin mitu korda talle pala-
vikku tekitada, aga ei mõjunud!

KÖHA: See on võimatu!

NOHU: Palavik, Köhal on õigus. Midagi ei 
aita.

PALAVIK: Proovime kõik koos!

(Saabub TÜDRUK MERIBEL ja hakkab mängima. 
KÖHA, NOHU JA PALAVIK jälgivad teda.)

KÖHA: (Tüdrukut meelitades) Meribel, luba 
mul tulla su kurku sooja!

TÜDRUK MERIBEL: Ei luba, sest sa paned mu köhima.

NOHU: (Tüdrukut meelitades) Meribel, las 
ma vaatan su nina!

TÜDRUK MERIBEL: Ei luba, sest sa paned mu nohisema.

PALAVIK: (meelitades) Meribel, lase mind 
enda ligi!

TÜDRUK MERIBEL: Ei lase, sest sa tekitad minus  
palaviku!

NOHU, KÖHA
JA PALAVIK: Luba ikka!

TÜDRUK MERIBEL: Teid ei lase ma kuhugi. Te teete mind 
haigeks, aga mina tahan õues olla 
ja mängida. (jookseb laua juurde) 
Joon kuuma teed. (joob tassist)

PALAVIK: Appi! (põgeneb eemale)

TÜDRUK MERIBEL: Söön magusat mett. (sööb lusikaga 
meepurgist)

KÖHA: Ai-ai! (põgeneb eemale)

TÜDRUK MERIBEL: Kasutan küüslauku. (tõmbab küüs-
laugu lõhna ninna)

NOHU: Oi-oi! (põgeneb kaugemasse nurka)

TÜDRUK MERIBEL: (pistab jalad jalapesukaussi) Võtan 
kuuma jalavanni. (kuivatab jalgu)

PALAVIK: Oo-ei! (vangutab ahastades pead 
käte vahel)

TÜDRUK MERIBEL: (liigub akna juurde) Tuulutan 
tuba ja võimlen. (teeb võimlemis- 
harjutusi)

KÖHA: Ei-ei! (vehib hädaldavalt kätega)



TALVISED NÄIDENDID

TÜDRUK MERIBEL: Riietun vastavalt ilmale. (paneb 
kampsuni selga)

NOHU: Ui-ui! (peidab näo kätega)

TÜDRUK MERIBEL: (peseb kätepesukausis käsi ja 
kuivatab): Pesen end ja söön  
tervislikult. (ampsab õuna)

KÖHA: Uh-uh! (vajub kägarasse)

TÜDRUK MERIBEL: Ei külmeta ja olen rõõmus. (naera-
tab avalalt ja rahulolevalt publikule)

PALAVIK: Oi-oi! (vajub kägarasse)

TÜDRUK MERIBEL: Kuulan alati oma ema ja isa sõna, 
sest nemad teavad, mis on lapsele 
hea!

KÖHA, NOHU
JA PALAVIK: Appi, põgeneme! (jooksevad lavalt 

ära)

TÜDRUK MERIBEL: Niimoodi kaitsen ennast haiguste 
eest. Tänama pean ema ja isa nende 
teadmiste eest!

Lõpp 
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Jõule ootamas

ESKIMO JA AAFRIKLASE 
REIS EESTISSE
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KEVADISED NÄIDENDID Eskimo ja aafriklase reis Eestisse

Näidend on mõeldud I–VI klassi õpilastele esitami-
seks kevadpeol. 

Meie lavastuse muusikaliseks kujunduseks olid tuisu 
ja vinge tuule helid, aafrika muusika, hispaania muusika, 
kõhutantsumuusika; laulud inglise, prantsuse, läti ja soome 
keeles ning soome vormelisõidu laul. Lavakujunduse 
muutmise ajal loeti ette iga riigi lühike tutvustus ja näi-
dati vastava riigi lipuvärvide ja territooriumi kujutisega 
joonistust.

Tegelased:
AAFRIKLANE

ESKIMO 

HISPAANLANE

INGLANE 1

INGLANE 2

HINDU 1

HINDU 2

PRANTSUSE LAULJANNA

PRANTSLANE

LÄTLANE

SOOMLANE

EESTLANE

TOREADOORID

KÕHUTANTSIJAD

SAANISÕIDU PÄKAPIKUD

RAHVATANTSIJAD

Tegevuspaigad:
Gröönimaa jää- ja lumeväljad, Aafrika 
liivakõrb, Hispaania, India, Prantsus-
maa, Inglismaa, Läti, Soome, Eesti.

Rekvisiidid:
Postkast, kiri ümbrikus, kiri pudelis, 
õng; punased härjavõitlustantsu rätikud, 
2 istumispatja hindudele; 3 teetassi 
alustassidega ja 3 tooli inglastele; mik-
rofon Prantslannale, silt „Rovaniemi, 
Lapimaa“ Saanisõidu Päkapikule, läti 
luuletuse eestikeelse tõlkega plakat.
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KEVADISED NÄIDENDID Eskimo ja aafriklase reis Eestisse

Liivakõrbes saabub postkasti juurde AAFRIKLANE.

AAFRIKLANE: Milline kena päev! Päike on kõrgel 
taevas – tähendab, post peaks juba 
olema saabunud. Vaatan, kas mulle 
on ka midagi. (läheb postkasti 
juurde) Kus mu ajaleht on? Kas  
postikaamelid kaotasid jälle „Kõrbe- 
sõnumid“ ära? No kui kadus, siis 
kadus. Ma ka ükskord kaotasin 
liivapaberi ära ja oh seda pahan-
dust, ma eksisin teelt! Liivapaber 
on meile väga oluline kõrbekaart, 
mis aitab õigesse sihtkohta jõuda. 
Oo, mulle on kiri! Kellelt see küll 
olla võiks? (avab postkastist leitud 
ümbriku ja loeb kirja ette). Tere, 
kallis sõber! Ootame sind suvel 
laulupeole. Kohtume peagi Eestis. 
(mõtiskleb ja otsustab) Laulupeole 
lähen ma kindlasti! Asungi teele, et 
õigeks ajaks kohale jõuda. 

(AAFRIKLANE asub teele. Tuisusel ja tuulisel Grööni-
maal püüab ESKIMO jääaugust kala. Miski hakkab õnge 
otsa. ESKIMO sikutab õnge jääaugust välja ja leiab 
konksu otsast pudeli, milles on kiri.)

ESKIMO: Tohoo, mis kala see on? Pudel 
minu konksu otsas? Kuidas see 
sinna sai? Pudelis on veel midagi!  

(avab pudeli ja kangutab kirja välja) 
Kiri! Kellele see kiri on? Mulle! 
(loeb kirja ette) Tere, armas sõber! 
Ootame sind suvel laulupeole. 
Kohtumiseni Eestis! (mõtiskleb ja 
otsustab) Mis siin pikalt mõelda! 
Kui kutsuti, siis ikka lähen. Polegi 
ammu oma eesti sõpru näinud. Siit 
Eestisse on väga pikk tee – järeli-
kult pean varakult minema hakkama, 
et suveks Eestisse jõuda. (asub teele)

(ESKIMO lahkub. AAFRIKLANE jõuab Hispaaniasse, 
kus tantsivad punaste rätikutega TOREADOORID.)

AAFRIKLANE: Tere, kuhu ma küll sattusin?

HISPAANLANE: Buenos dias!9  Te olete Hispaanias 
ja saate just osa meie härjavõitlu-
sest. Kas pole meil vaprad torea-
doorid?

AAFRIKLANE: Jaa, teil on väga julged härjavõit-
lejad.

HISPAANLANE: Meil Hispaanias on palju muudki 
huvitavat. Oo, kui te näeksite his-
paanlannasid flamenkot tantsimas 

9 Tere hommikust! – hispaania k.
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ja saaksite jalutada viinamarjais-
tandustes. Ma näen, et Hispaaniasse 
tulla te ei kavatsenud.

AAFRIKLANE: Tõsi, olen teel Eestisse. Ehk oskate 
mind sinna juhatada?

HISPAANLANE: Eesti peaks asuma vist sealpool. 
(osutab Eesti poole)

AAFRIKLANE: Muchas gracias, amigo!10 Suur tänu, 
sõber.

HISPAANLANE: Head reisi!

(AAFRIKLANE ja HISPAANLANE lehvitavad teinetei-
sele ja lahkuvad. ESKIMO jõuab Indiasse. Rätsepaistes 
mediteerivatel HINDUDEL on silmad kinni ja peopesad 
vastakuti. ESKIMO silmitseb neid vaikides.)

HINDU 1: Ma tunnen läheduses võõrast ja  
eksinud hinge. 

(HINDU 1 ja HINDU 2 avavad silmad ja märkavad 
ESKIMOT ning tõusevad teineteise järel püsti.)

ESKIMO: Tere. Andestage, et teid vaikusehet-
kel segan. Ma tulen Gröönimaalt. 

Olen teel Eestisse ja mõtlesin pisut 
jalgu puhata, et jaksaks edasi minna.

(HINDU 1 ja HINDU 2 tervitavad ESKIMOT sügava 
kummardusega, peopesad enda ees vastakuti. ESKIMO 
tervitab samamoodi vastu.)

HINDU 1: Ma näen, et te olete väga pika ja 
vaevalise teekonna ette võtnud. 
Te olete oma teekonda alustanud  
valest otsast. 

ESKIMO: Meie jää- ja lumeväljadel on kogu 
aeg nii külm, et mu armas külma-
võetud aju võttis teekonna alguses 
liiga suure hoo sisse, et põrutasin 
mõtlematult üle Vaikse ookeani  
Indiasse. 

HINDU 1: Kolumbus tahtis ka Indiasse, aga 
sattus hoopis Bahamale ...

HINDU 2: Teie jõuvarud on otsakorral. Te 
vajate puhkust. Tulge, istuge meie 
juurde ja puhake!

HINDU 1: Soovitan teil öö siin veeta, sest 
hommik on õhtust targem.

HINDU 2: Koidikuks olete kosunud ja taas 
reibas oma meeletuks teekonnaks.

ESKIMO: Oi, tänan teid, hea rahvas. Teie lah-
kel loal puhkaksin siin hea meelega.

10 Tänan väga, sõber! – hispaania k.
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HINDU 1: Te sööge ja puhake ning vaadake 
kõhutantsu.

(Kõhutantsu lõppedes hakkab kõlama PRANTSUSE 
LAULJANNA laul. AAFRIKLANE jõuab Prantsusmaa-
le. Laulu lõppedes PRANTSUSE LAULJANNA lahkub ja 
tuleb PRANTSLANE.)

AAFRIKLANE: (aplodeerib) Võrratu! Ta on suure-
pärane laulja.

PRANTSLANE: Merci!11  Kuidas saan teid aidata?

AAFRIKLANE: Olen teel Eestisse kaotanud suuna. 
Ehk oskate mulle kätte näidata õige 
teeotsa.

PRANTSLANE: Minge siit otse mööda Seine jõe 
kallast, pöörake Eiffeli torni juurest 
paremale Marsi väljaku suunas. 
Seejärel pöörake vasakule Triumfi 
kaare poole ja peagi olete õigel 
teel, mis viib teid Balti riikidesse.

AAFRIKLANE: Tänan teid, hea sõber!

(PRANTSLANE ja AAFRIKLANE lehvitavad ja lahku-
vad. ESKIMO jõuab Inglismaale. Inglased istuvad laua 
ääres ja joovad teed.)

ESKIMO: Tere, vabandage, et teid segan. Ma 
vist olen eksinud, kõikjal oli udu. 
Vaevu nägin teed.

INGLANE 1: Good evening!12 Te jõudsite udusesse 
Londonisse. Meie, inglased, oleme 
uduga harjunud. Suurbritannias on 
udu tavaline nähtus.

INGLANE 2: Hello, how are you?13  Tulge, istuge 
meie juurde ja saage osa meie igi-
haljast traditsioonist – kellaviie-
teest.

ESKIMO: I’m fine, thank you.14 Kuumast teest 
ei ütleks küll ära!

(INGLANE 1 pakub ESKIMOLE istet ja INGLANE 2 ula-
tab teetassi.)

INGLANE 1: Kohe kuulete imekaunist laulu 
meie laululaste esituses.

(Laululapsed laulavad inglise keeles.)

ESKIMO: (aplodeerib) Suurepärane! Tänan 
teid maitsva tee ja külalislahkuse 

11 Tänan – prantsuse k. 12 Tere õhtust! – inglise k
13 Tere, kuidas teil läheb? – inglise k
14 Tänan, mul läheb hästi – inglise k.
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eest. (tõuseb ja ulatab tassi ingla-
sele) 

ESKIMO: Nüüd ma pean edasi minema, muidu 
ma ei jõua õigeks ajaks Eestisse.

INGLANE 2: Meie, inglased, armastame oma 
kodu väga ja ega me igaühte koju 
lasegi. Inglise vanasõnagi ütleb, et 
meie kodu on meie kindlus. Aga 
teid oli meeldiv võõrustada.

INGLANE 1: Häid inimesi võõrustame meeleldi. 
Kui astute meie aiast välja, siis 
jõuate peagi Hyde parki.

INGLANE 2: Ja vaadake õiget aega Big Beni kella- 
tornist.

INGLANE 1 
ja INGLANE 2: Good luck! Õnn kaasa!

(ESKIMO lehvitab ja kõik lahkuvad. Kõlab lätikeelne 
laul. AAFRIKLANE on jõudnud Lätti, kuid ta ei tea, mil-
lisesse riiki ta sattus. Kedagi pole näha. Peagi saabub 
LÄTLANE, AAFRIKLANE peatab ta.)

AAFRIKLANE: Tere! Vabandage, kas oskate öelda, 
millises riigis ma hetkel asun?

LÄTLANE: Labdien.15 Tā ir Latvija. 

AAFRIKLANE: Läti? Olen kuulnud, et Eesti asub 
siin lähedal.

LÄTLANE: Igaunija?16  Jaa, eestlased on meie 
põhjanaabrid.

AAFRIKLANE: Küll on tore, et olen õigel teel.

LÄTLANE: Kuidas te mõtlete niimoodi Ees-
tisse minna? Te olete pikast reisist 
väsinud ja vajate värskust. Tulge 
minuga Jurmala veeparki, saate 
ujuda, puhata ja end korrastada. 
Eesti on siit kiviviske kaugusel. 
Homseks olete juba kohal.

AAFRIKLANE: Paldies.17  Aitüma abi pakkumast! 
Kui teile tüli ei tee, ühineksin teiega 
meeleldi.

LÄTLANE: Veselību stipru
allaž, gaitu ņipru
tūkstoš labu domu, 
vienmēr jautru omu!

(Lätikeelse salmi lugemise ajal näidatakse publikule ees-
tikeelse tõlkega plakatit: 

„Tugevat tervist
selg sirgu
tuhat mõtlemist
ja alati head tuju!“)

16 Eesti?
17 Aitäh. – läti k.

15 Tere päevast. See on Lätimaa.
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(LÄTLANE ja AAFRIKLANE lahkuvad. Soome vormeli- 
muusika saatel kulgevad ringrajal SAANISÕIDU 
PÄKAPIKUD, ühel on silt „Rovaniemi, Lapimaa“. Soome 
jõudnud ESKIMO laveerib sõitjate vahel. SAANISÕIDU 
PÄKAPIKUD lahkuvad, saabub SOOMLANE.)

SOOMLANE: Tervetuloa!18  Rovaniemi.

ESKIMO: Tere-tere. Kas ma nüüd olen jõud-
nud Eestisse?

SOOMLANE: Oh ei. Me oleme Soomes, Lapi-
maal, Rovaniemis.

ESKIMO: Soomes? Ma ei teadnudki, et Soo-
mes on kevadel külm. Hea kodune 
tunne tekib. Ma olen miinuskraa-
didega harjunud, sest meil Grööni-
maal on samuti mõnusalt külm.

SOOMLANE: Lapimaal on koguaeg külm, kuid 
Lõuna-Soome on kevadiselt soe 
nagu Eestigi.

ESKIMO: Muidugi, nüüd tuleb meelde küll. 
Lapimaal elavad päkapikud ja  
Jõuluvana. Äsja kihutasid päkapi-
kud põhjapõtradega suurel kiirusel 
minust mööda.

SOOMLANE: Nad harjutavad iga päev. Kuju-
tavad ette, et on Kimi Raikkosed 
ja Mika Häkkised ja sõidavad F1 
rajal. Las aga traavivad.

ESKIMO: Ma hakkan edasi minema. Tahan 
õigeks ajaks Eestisse jõuda.

SOOMLANE: Minge lõuna poole. Laevaga saate 
üle lahe. Kindlasti veetke laeval 
aega karaoket lauldes.

ESKIMO: Kiitos!19  Seda ma teengi.

(ESKIMO ja AAFRIKLANE jõuavad samal ajal eri suun-
dadest Eestisse, kus tantsitakse rahvatantsu.)

EESTLANE: Vaadake, kes meie peole saabusid! 
Tere tulemast Eestisse!

AAFRIKLANE ja
ESKIMO: Tere! Tundub, et jõudsimegi Ees-

tisse.

EESTLANE: Tore, et te jõudsite õigeks ajaks ja 
tervena kohale. Nüüd aga saage osa 
meie peost!

Lõpp

 
18 Tere tulemast! – soome k. 19 Tänan! – soome k.
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Näidend on loodud 6–10aastastele lastele.

Lapse roll sobib ka poisile, loomalaste arvu saab 
varieerida mänguasju appi võttes. Kodude dekoratsioonid 
olid meie lavastuses valmistatud kahepoolsetena. Muusi-
kaliseks kujunduseks oli laul „Üksinda kõnnin metsas”, 
mida laps laulis metsas jalutades salmhaaval.

Tegelased:
LAPS MIRTEL

EMA

KARUEMA

KARU LAPSED

REBASEEMA

REBASE LAPSED

PARDIEMA

PARDI LAPSED 

Tegevuspaigad:
Lapse ja Rebase kodud asuvad metsa 
ühes servas, metsa teises servas on 
Karu ja Pardi kodud.

Rekvisiidid:
Pudrukauss ja lusikas LAPS MIRTE-
LILE, vaagen kanakoibadega REBASE 
perele, luuad KARU PERELE, pooleli- 
olev kudumis- või heegeldustöö  
MIRTELI EMALE, lauad-toolid.

Mirtel istub oma kodus laua ääres ja segab vastu-
meelselt putru, mille ema on talle pannud.

EMA: Mirtel, kullake, palun söö nüüd ilu-
sasti putru!

LAPS MIRTEL: Ma ei taha! Mulle ei maitse tatra-
puder. See on jälk!

EMA: Üleeile ei maitsenud sulle manna-
puder. Eile ütlesid, et kaerahelbe-
puder on vastik.

LAPS MIRTEL: Ma ei taha süüa! Ja üleüldse, miks 
ma pean putru sööma, kui mulle 
see ei maitse?

EMA: Sööma peab, et olla tugev. Puder 
on meile väga tervislik.

LAPS MIRTEL: Miks on kõik tervislikud asjad paha 
maitsega? Miks friikartul ja kartu-
likrõpsud ei võiks olla tervislikud? 
Neid ma sööksin suure isuga. (son-
gib putru)

EMA: Mirtel, palun ära mängi toiduga! 
Hakka nüüd sööma!

LAPS MIRTEL: Ma juba ütlesin, et ma ei taha, sest 
puder on vastik! Öäkk! (lükkab 
pudrukausi laualt maha)
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EMA: Mirtel, miks sa nii tegid? Palun 
korja see üles!

LAPS MIRTEL: Ei mõtlegi! Ma lähen ära, sest sina 
kogu aeg sunnid mind sööma. (tõu-
seb ja ähvardab lahkuda) Ma lä-
hen otsin endale uue kodu, kus ma 
ei pea mitte midagi tegema! Otsin  
endale parema ema, kes ei sunni 
mind sööma, kui ma ei taha ja kes 
ei nõua minult enda järelt korista-
mist ning kes ei aja mind varakult 
magama. (lahkub võidukalt)

EMA: Mirtel, oota! Ära torma ...

(EMA võtab pomisedes pudrukausi ja lusika ning eemal-
dub. Samal ajal hakkab KARUPERE oma kodus usinalt 
koristama koopaesist ja -pealset. MIRTEL läheb KARUDE 
koopa juurde.)

LAPS MIRTEL: Tere hommikust, karupere! 

KARUEMA: Tere, Mirtel.

LAPS MIRTEL: Teie muudkui koristate ja kraamite. 
Kas karulapsed peavad ka koris- 
tama?

KARUEMA: Loomulikult peavad nad kraamima. 
Kui nad nüüd koristamist selgeks 
ei õpi, siis ei teki neil seda harju-
must ka suure karuna.

LAPS MIRTEL: Karulapsed on ju väikesed, et nii 
suurt koobast puhastada!

KARUEMA: Nad on parajalt suured, et enda  
tekitatud segadust koristada. Meie 
peres on kombeks, et igaüks koris-
tab enda järelt ise. Kui pojad ajavad 
koopa sassi, siis peavad nad suutma 
ka korda luua. Kas sinu kodus on 
teisiti?

LAPS MIRTEL: Ei, ikka samamoodi. Aga see on 
tüütu tegevus. Ja pealegi meeldib 
mu emale tube koristada.

KARUEMA: Miks sa nii arvad? Kas ema on seda 
öelnud?

LAPS MIRTEL: Ema pole midagi öelnud. Aga ta ju 
koristab kogu aeg, järelikult talle 
meeldib tube koristada.

KARUEMA: Nüüd sa oled küll valesti aru saanud. 
Sinu emale meeldib puhas kodu ja 
sellepärast ta kraamibki sageli tube. 
Mitte, et talle koristada meeldiks.

LAPS MIRTEL: Võib-olla tõesti. Ma jätkan oma 
teekonda. Head aega, karupere!

KARUEMA: Vii emale tervisi! Head aega! 
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(KARUPERE eemaldub. REBASEEMA asetab lauale  
kanakoibade vaagna, millelt iga pereliige saab ühe koiva 
ja üks koib jääb vaagnale. MIRTEL saabub REBASTE 
kodu juurde.)

LAPS MIRTEL: Terekest, rebasepere! Head isu!

REBASEEMA: Tere-tere! Astu edasi ja võta istet!

LAPS MIRTEL: Tänan.

REBASEEMA: Maitse ahjusooja kanakoiba! See 
viib keele alla.

LAPS MIRTEL: Aitäh, ma juba kodus sõin.

REBASEEMA: Ära ole nii tagasihoidlik. Jätkub 
meile ja jagub ka sulle. Ahjus on 
veel kanakoibi. Söö-söö, ära häbene!

(LAPS MIRTEL istub lauda, ja hakkab isutult näksima 
REBASEEMA ulatatud kanakoiba. REBASEPERE sööb 
suure isuga.)

LAPS MIRTEL: Kas teie peres friikartuleid ja kartu-
likrõpse ei söödagi?

REBASEEMA: Friikartulid on rämpstoit. See ei ole 
minu pojakeste seedimisele hea.

LAPS MIRTEL: Aga Coca-Cola?

REBASEEMA: Coca-Cola on veel kahjulikum kui 
friikartulid ja kartulikrõpsud kokku. 
Kas sinu ema lubab seda kõike sul 
süüa? Nii vähe ta hoolibki su ter-
visest.

LAPS MIRTEL: Meie kodus on need toidud samuti 
keelatud. Vahel reisil, väga-väga 
harva, oleme neid natuke maitsnud.

REBASEEMA: Vahel harva ja väikestes kogustes 
võib seda ikka süüa.

LAPS MIRTEL: (käekella vaadates ja ettekäänet 
otsides) Oi, mis kell juba on! Mu 
sõber ootab mind täna enda juurde. 

REBASEEMA: Sel juhul pead kiirustama, sest oma 
lubadust tuleb täita. Kui hilined, 
hakkab su sõber kindlasti muret-
sema ja seda pole küll tarvis. Mine 
aga julgesti! Head teed sul minna!

LAPS MIRTEL: Aitäh, külalislahkuse eest! Kena 
päeva! (lahkub)

(REBASEPERE eemaldub vaagna ja kanakoibadega. 
Mirtel jõuab PARDIPERE koju, kus PARDIEMA kussu-
tab lapsi magama.)

LAPS MIRTEL: Ahoi, pardiema!
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PARDIEMA: Tsss! Tasa, hetk tagasi sain oma  
pojakesed tudule.

LAPS MIRTEL: Kas pardipojad peavad ka lõuna-
ajal magama?

PARDIEMA: Loomulikult peavad, sest uni on 
lastele väga kasulik, uni aitab kas-
vada. Väikesed lapsed muutuvad 
väsimusest pahuraks.

LAPS MIRTEL: Kas nad lähevad õhtul selle võrra 
hiljem magama?

PARDIEMA: Kindlasti mitte. Nad lähevad õhtul 
magama oma tavalisel ajal ja mitte 
kunagi ei lase ma neil hilisõhtuni 
üleval olla, isegi kui nad tahavad. 
See kurnab lapse tervist.

LAPS MIRTEL: Kuidas sa nad õigel ajal magama 
saad?

PARDIEMA: See on pika ja järjekindla töö  
tulemus. Laps vajab turvatunnet 
ja seda, et ta on hoitud. Mõnikord 
ma laulan neid magama, teinekord 
loen unejuttu. Tähtis on, et minu 
pardipojad teavad, et ärgates olen 
mina esimene, keda nad näevad.

LAPS MIRTEL: Ma siis lippan ja lasen teil rahuli-
kult lõunaund magada. Nägemiseni!

PARDIEMA: Tervita oma ema. Olge hoitud ja 
kaitstud! (lahkub)

(PARDIPERE eemaldub. MIRTEL jõuab oma koju, kus 
EMA koob.)

LAPS MIRTEL: Ema! Ema, kas sul hommikust tat-
raputru on veel järel?

EMA: Enam ei ole. Isa sõi ülejäänud pudru 
ära. Ma tegin lõunasöögiks kartuli- 
putru ja hakklihakastet. Kas sa  
soovid?

LAPS MIRTEL: Jaa, jaa, väga soovin. Ema! Kallis 
ema, anna mulle andeks, et olen 
viimasel ajal olnud väga paha laps 
ja käitunud väga inetult. Ma enam 
nii ei tee.

EMA: Vabandus vastu võetud.

LAPS MIRTEL: Ma ei solva sind enam mitte kunagi 
ega tee sulle meelehärmi. Luban, 
et söön ära kõik sinu valmistatud 
toidud. Tegelikult maitsevad need 
oivaliselt. Luban, et koristan oma 
toa ja mänguplatsi. Ma olen ju pii-
savalt suur, et kõike ise teha. Ma 
ei hakka jonnima, kui on uneaeg.  
Vabatahtlikult lähen ise magama.
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EMA: Kas tõesti?

LAPS MIRTEL: Ausõna, ma luban. Tean, et sa teed 
seda kõike minu heaks. Sa oled 
maailma parim ema!

EMA: Rõõm kuulda. Aga sulle ei meeldi-
nud meie kodu. Läksid ju paremat 
kodu otsima?

LAPS MIRTEL: Paremat kodu kui oma kodu polegi 
maailmas olemas. Selleks, et seda 
teada saada, peab mõnikord kodust 
ära käima, sest muidu ei oska ole-
masolevat hinnata. Igas kodus on 
oma kodukord ja külalistega ollakse 
alati väga lahked, aga oma kodus 
on kõige parem!

Lõpp

 


