
Pihle lugu.

Laste näitemäng laulumängege.

Tegelise:

Pihle

1. laits 

2. laits 

1. jänku

2. jänku

      3. jänk

       Suuvaim

    Abis om Päe ja Puu.

Pihle( kõnnip  ja tahap minna lastege mängme, latse mängive keksu. 

1. laits: (tõukab Pihlet ja ütlep): „Mine siit ärä, kae kudas sa vällä näet!“

2. laits (näitap näpuge ja ütlep): „Rõõva om siul kik lapit.“

(Pihle joosep ärä suhu ja ikkep)

1. Jänku: (Üppäp ligi ja küsip):  „Mikeperäst sa ikked?“

2. Jänku: „Mikeperäst sa suhu tullid?“

Pihle: „Mia ole vaenelaits ja kennigi ei taha miuge mängi, sest miu rõõva om lapit.“

1. Jänku: „Mia küll taha!“

3. Jänku: „Tule medege mängme!“

Pihle: „Küll om tore!“

1. Jänku : „Teeme Rõõmumängu, sis läep siu tuju kah parempes.“

 Mängive laulumäng „Siul ja miul“.

Üits jänku saap jalale aiget ja Pihle panep tiilehte pääle.

3. Jänku: (rallimise aal komistep ja kukup ja põlv om nilvin) „Oi kui valus miul om!“

Pihle: „Ärä muretse, mia avite siut ja pane tiilehte pääle, kohe om kik kõrran.“

2. Jänku: „Küll olet sia ää laits.“

Päe loojup ja puulehe lääve kõllatses. Pihle värisep ja akkap köhime.

1. Jänku:  „Pihle sia olet tõbitses jäänu, me kutsume siut suuvaimu ravime!“

(jänkukse üppave ümmer Pihle ja muretseve).



(Tulep suuvaim)

Suuvaim: „Las ma kae siut, mis siul viga om ja mikeperäst sia laits siin mõtsan olet. Om joba 
sügüs ja latse peave lämmen taren oleme, mitte sohun vihma ja tuule kähen.“

Pihle: „Miul ei ole tõist kodu ku suu ja miu pere om nii loomakse.“(Akkap vägä kõvaste 
köhime)

Suuvaim: (kutsup jänkukse ende manu ja ütlep): „Kulla looma, mia ei saa enämp Pihlekest 
avite, aga ütte ma saa tettä, ma saa temät pihlapuus muuta, et ta egäveses jääs siia raba 
viirde. Keväde om temä rüü valgit õisikit täüs ja sügüse punap temä rüü kaugele. Kennigi ei 
narri enämp temä rõõvit, sest ta om kige uhkemp puu mõtsan ja teie Jänkukse saate ikki oma
sõbrage mängi ja sügüse kaitsep ta teid vihma iist.

(Pihlel pannas kaunis rõõvas selga ja ta seisap, jänkukse teeve temä ümmer ringmängu. Kik 
latse saave kaasa tulla).

 Mängime „Kes aian“.


