Peojuht kärbes Jaak

Üles! Üles! Äratus! Marss maast lahti, unimütsid! Aabitsapidu juba ootab teid!

Õpetaja

Me oleme üleval, onu Jaak!

Jaak

No tere siis kõigile! Tulgu teil vahva pidu!

Lapsed

Luuletus hommikusest ärkamisest

Õpetaja

Tõotab tulla ilus päev. Just selline, mil iga hakkaja lapse ees on lahti terve maailm.

Kõik koos

Laul „Koolilaeva nädal”

Jaak

Ma tahan kangesti teiega tuttavaks saada. Mängime kajamängu!

Jaak

Ühel päeval toimus Leiutajatekülas ettelugemine. Neil on seal ju oma kirjanik – minu sugulane porikärbes
Juku. Juku jutte kuulavad meelsasti nii väiksed kui suured ja naeravad nii, et pisarad silmist väljas.

Õpetaja

Meie lapsed on oma aabitsast samuti lugenud vahvaid ja lõbusaid jutte.

Lapsed koos

TEISIPÄEVA salm „Koolilaeva nädalast”

Jaak

Nüüd kutsun teid mängima ühte Leiutajateküla lemmikmängu, „Üksteise järel kõndimise mängu“
(A lk 126-127). Loeme liisusalmiga, kelle sabas tuleb käima hakata.

Laps

Me võiksime täna midagi leiutada.

Laps

Õues on päris külm. Kui leiutaks soojade sokkide kudumise masina?

Laps

See on liiga tavaline. Ma leiutaks hoopis sellised mütsid, mis pähe pannes laulma hakkavad.

Laps

See oleks küll vahva!

Laps

Aga kuidas me endale soojad sokid saame?

Laps

Minu vanaema oskab ise kududa. Küsin järele, äkki koob ta teile ka.

Kõik koos

„Külma peletamise laul“ Laulu noodi leiad

Lapsed koos

KOLMAPÄEVA salm „Koolilaeva nädalast”

Õpetaja

Mis on see, mis naerma ajab?

Lapsed

Nali!

Õpetaja

Mis see on, mida ei tohi edasi rääkida?

Lapsed

Saladus!

Õpetaja

Mis teeb pannkoogi magusaks?

Lapsed

Moos!

Laps

Loeb aabitsast lk 27

Lapsed koos

NELJAPÄEVA salm „Koolilaeva nädalast“

Jaak

Täna peame tünni sünnipäeva!

Lapsed koos

Loevad aabitsast lk 50-51

Jaak

Igal sünnipäeval on vahva mõistatusi mõistatada. Täna vaatame, kuidas külaliste pea lõikab.
Mõista-mõista!

Kõik koos

Lauldes REEDE „Koolilaeva nädalast“

Jaak ja õpetaja

Kes on maailma kõige armsam hellitaja?

Lapsed

Ema!

Õpetaja

Ütle palun üks ilus i-tähega algav sõna.

Lapsed

Isa!

Lapsed

Loevad aabitsast lk 91
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