„KONN KROOKSUJA ESIMENE KOOLIPÄEV“
Tegelased:
Hiir, Konn
Dekoratsioon: tareke
Hiir on ärganud ning askeldab tarekese juures. Hõikab Konna üles, kes sugugi ärgata ei taha.
HIIR: Ärka ruttu, sul tuleb igal koolipäeva hommikul kenasti võimelda. Ütleb ju vanasõnagi: „Terves
kehas terve vaim!“. Hommikvõimlemise treeneriks palkasin sulle õpetaja Anna (liikumisõpetaja).
(Konn teretab õpetajat ning hakkavad võimlema, lapsed teevad kaasa)
HOMMIKVÕIMLEMINE
(Peale võimlemist tahab Konn kohe kooli tormata, aga …)
HIIR: Ära torma, enne kooli minekut tuleb korralikult süüa. Näe, tegin sulle mõned võileivad ning
keetsin maitsvat putru.
LAUL SÖÖGI TEGEMISEST („HIIRETIPS“, „VEERE KAKKU“ jne.)
(Konn sööb kuulekalt kõhu täis)
KONN: Nüüd ma pean küll minema, muidu jään kooli hiljaks. (Jääb hetkeks mõttesse) Hiireke, ma
olen ära unustanud, kuidas selle üle tee minekuga oli – sebra ja valgusfoor ja punane, kollane,
roheline tuli. Oh, kõik on segamini peas!
HIIR: Tuletame koos lastega meelde kõige olulisemad reeglid liikluses.
MUUSIKALINE MÄNG või LIIKUMISMÄNG LIIKLUSE TEEMAL
KONN: Aitäh, lapsed, et aitasite suvel unustatu meelde tuletada. Aga nüüd on mul kiire, hüppan ruttu
Loomaaia kooli. Hiljaks ei tohi ju jääda!
LAUL KELLAST või AJAST
(Konn lahkub, Hiir hakkab toimetama tarekese juures. Mõne aja pärast tuleb Konn rõõmsalt koolist)
HIIR: Tore, et sa koolist tulles nii rõõmus oled. Sul läks vist hästi?
KONN: Väga vahva päev oli! Nägin kõiki oma sõpru – liblikat, siili, rebast, karu, kukke. Me mängisime
koos ühte toredat (plaksu) mängu. Kas ma lastele tohin näidata?
HIIR: Muidugi, lapsed teevad kindlasti rõõmuga kaasa!
PLAKSUMÄNG või LAULUMÄNG või SÕRMEMÄNG
HIIR: See oli küll tore mäng. Krooksuja, mis homseks õppida anti?

KONN: Õpetaja ütles, et me tuletaksime meelde vanasõnu ja ütlemisi tarkuse ja õppimise ja kooli
kohta.
(Konn ja Hiir nuputavad kahekesi: VANASÕNAD JA ÜTLEMISED – lapsed koos õpetajatega aitavad)
„TARKUS TARVILINE VARA, ÕPI HOOLEGA!“
„KES EI ÕPI, SEE EI SÖÖ!“ jne.
„ÕPI, ÕPI HOOLEGA, SIIS SAAD KOMMI (porgandit, õuna) MAITSTA SA!“
KONN: Hiireke, ma arvan, et lapsed on täna väga tublid abilised olnud, et neile võin küll kommi
(porgandit, õuna) pakkuda. On sul sahvris veel?
HIIR: On küll, kohe toon.
ÜLLATUS LASTELE
KONN: Mina pean nüüd õppima minema. Head aega, lapsed! (Läheb tarekesse)
HIIR: Kallid lapsed, olge siis sama usinad õppijad ja toredad sõbrad nagu Konngi! Ilusat õppimise
aastat teile! (Läheb tarekesse)

