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Tegevuskoht: Mets, kus kasvab ilus lill.  

Lavakujundus: Mets, ühe puu kõrval on kivi. Esiplaanil on tiik ja selle kõrval on suur lill ning Lepatriinu maja.  

 

Jutustaja: „Elas kord üks Lepatriinu. Talle meeldis väga loodus ja ta käis tihti metsas. Kord läks ta jälle metsa. 

Ta nägi ühte väga ilusat lille, mida ta kunagi veel näinud polnud. Lepatriinu  vaatas seda. Siis tuli Lepatriinule 

uni.“ 

Lepatriinu (haigutades): „Peaks vist väikese uinaku tegema.“ 

Jutustaja: „Ta jäi magama ja magas kuni läks pimedaks. Lepatriinu hakkas kartma. Ta hakkas teiste putukate 

käest abi küsima.“ 

Lepatriinu (näeb Mesilast): „Tere, Mesilane! Ma olen eksinud, kuna uurisin ühte lille ja jäin tukkuma ning 

nüüd ei leia koduteed. Kas sa aitaksid mul leida kodutee?“ 

Mesilane: „Ei, mul pole aega. Vaja mett teha!“ 

Jutustaja: „Lepatriinu kõndis kurvalt edasi. Lõpuks nägi ta Sipelgat, kellel oli oks käes.“ 

Lepatriinu (lootvalt, et saab abi): „Tere, Sipelgas! Kas sa aitaksid mul koduteed leida? Kuna Mesilasel oli 

kiire, tulin sinu käest abi küsima.“ 

Sipelgas (natuke tusaselt): „Ei, mul pole aega! Vaja kiirelt maja ehitada!“ 

Jutustaja: ''Lepatriinu läks veel kurvemalt edasi, kuni jõudis tiigini. Seal kohtas ta Konna.“ 

Lepatriinu (ei kaota veel lootust): „Tere, Konn! Kas sa aitaksid mul koduteed leida? Ma küsisin  juba Sipelga 

ja Mesilase käest, aga neil oli kiire.“ 

Konn: „Ei, pole aega! Mul on vaja talveunne jääda.'' 

Jutustaja: „Lepatriinu oli juba lootust kaotamas ja hakkas kivi peal nutma. Tema juurde tuli Rohutirts.“ 

Rohutirts: “Mis sinuga juhtus, Lepatriinu?“ 

Lepatriinu (nutuse häälega): „Ma kaotasin oma kodutee ja keegi ei aita mind.“ 

Rohutirts: „Aga siis tuleb mul sind aidata. Kus sa elad, ma saan kõrgele hüpata ja näen su kodu?“ 

Lepatriinu: „Metsa kõige suurema tamme all.“ 

Jutustaja: „Rohutirts hüppas üles ja nägigi seda suurt tamme.“ 

Rohutirts: „See on siinsamas. Las ma viin su koju.“ 

Jutustaja: „Rohutirts ja Lepatriinu jõudsid ilusasti koju ja said sõpradeks. Kui nad veel elus on, leiate  nad igalt 

poolt koos.“ 

Kõik koos: Sõpra tunned hädas! Ole viisakas ja sõbralik!“ 

                                                                                                                                                                                    

                                          


