Joululauluvisa II
Joululauluvisa II:ssa on tunnettujen
joululaulujen alkuja ja loppuja.
Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa
suikaleiksi. Viimeisenä on vastaussivu,
josta voi tarkastaa laulun nimen ja
oikean vastauksen.

Esimerkki: Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen,
ja anna molemmille saman verran samoja suikaleita.
Pyydä joukkueita yhdistämään laulujen alku ja loppu.
Voit myös antaa vihjeitä soittamalla tai hyräilemällä.
Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle. Lauluja löydät:
yy suomalainenjoulu.fi > Joulun perinteet > Joululaulut
yy www.vahvike.fi > Musiikki > Laulujen sanat > Joulu
yy saaressa.blogspot.fi/2012/11/joululauluja.html

On lapsi syntynyt meille…
…maan ympär’ kajahtavi.
Lumi on jo peittänyt…
…enkeleitten maasta.
Taivahalla syttyy juuri…
…lasten juhla verraton!
Taas valkeata joulua…
…joulurauhan tunnen rinnassain.
Pakkasyö on, ja leiskuen…
…Tonttu ei vaan saa unta.
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Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.

Leikkaa viivoja pitkin.

On villiä melskettä, helinää, helskettä…
…ja puuroa syömään kun joulu on!
Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy…
…Itsestään on löydettävä ihmisen vain rauha.
Taivaalla tähtivyö kirkkaana loistaa…
…saavuthan luoksemme, Pyhä Lucia.
Ja niin joulu joutui…
…ja soi aina lauluista sointuisimman.
Kun maass’ on hanki…
…kun joulu on!
Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen…
…luokse lasten kilttien.
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Leikkaa viivoja pitkin.

On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen…
…taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.
Illan tullen hämärtyypi…
…tupaan taivahan.
Jouluyö, juhlayö!…
…Olkoon suosio suur’!
On hanget korkeat, nietokset…
…kun joulu, joulu on meillä!
En etsi valtaa, loistoa…
…suloinen joulus tuo!
Me käymme joulun viettohon…
…ois alku joulun taivaisen.
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Leikkaa viivoja pitkin.

Taas kaikki kauniit muistot…
…tueks vuoden vaikean.
Tuikkikaa oi joulun tähtöset…
…siks, oi tähtisilmät, loistakaa!
Pukki ovella kolkuttaa…
…pitkissä peninkulmasaappaissaan.
Reippahasti käypi askelet…
…orhi oiva veikon.
Kuului laulu enkelten…
…Gloria in excelsis Deo!
Enkeli taivaan lausui näin…
…veisaavat hälle kiitoksen.
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Leikkaa viivoja pitkin.

Laulun nimi

Laulun alku…

En etsi valtaa, loistoa

En etsi valtaa, loistoa… …suloinen joulus tuo!

Enkeli taivaan

Enkeli taivaan lausui näin… …veisaavat hälle kiitoksen.

Joulun odotuksessa

Illan tullen hämärtyypi… …tupaan taivahan.

Sylvian joululaulu

Ja niin joulu joutui… …ja soi aina lauluista sointuisimman.

Joulumaa

Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy…
…Itsestään on löydettävä ihmisen vain rauha.

Jouluyö

Jouluyö, juhlayö!… …Olkoon suosio suur ’!

Kun joulu on

Kun maass’ on hanki… …kun joulu on!

Kuului laulu enkelten

Kuului laulu enkelten… …Gloria in excelsis Deo!

Varpunen jouluaamuna

Lumi on jo peittänyt… …enkeleitten maasta.

Jouluna

Me käymme joulun viettohon… …ois alku joulun taivaisen.

Petteri Punakuono

Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen… …luokse lasten kilttien.

On hanget korkeat, nietokset

On hanget korkeat, nietokset… …kun joulu, joulu on meillä!

Sydämeeni joulun teen

On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen…
…taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

Tiernapoikien joululaulu

On lapsi syntynyt meille… …maan ympär’ kajahtavi.

Nisse-polkka

On villiä melskettä, helinää, helskettä…
…ja puuroa syömään kun joulu on!

Tonttu

Pakkasyö on, ja leiskuen… …Tonttu ei vaan saa unta.

Pukki ovella kolkuttaa

Pukki ovella kolkuttaa… …pitkissä peninkulmasaappaissaan.

Reippahasti käypi askelet

Reippahasti käypi askelet… …orhi oiva veikon.

Taas kaikki kauniit muistot

Taas kaikki kauniit muistot… …tueks vuoden vaikean.

Valkea joulu

Taas valkeata joulua… …joulurauhan tunnen rinnassain.

Sankta Lucia

Taivaalla tähtivyö kirkkaana loistaa…
…saavuthan luoksemme, Pyhä Lucia.

Jouluilta

Taivahalla syttyy juuri… …lasten juhla verraton!

Joulun tähtöset

Tuikkikaa oi joulun tähtöset… …siks, oi tähtisilmät, loistakaa!
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(aakkosjärjestys)

…laulun loppu.

