Lastenlauluvisassa on vanhojen kehto- ja
lastenlaulujen 1. säkeistön alkuja ja loppuja.
Tulosta sopiva määrä 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 säkeistön alku
ja loppu. Voit myös antaa vihjeitä soittamalla tai
hyräilemällä. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.
Lauluja löydät internetistä esimerkiksi hakusanoilla
Loruillen, liikkuen, laulaen tai laulun nimellä.
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Lastenlauluvisa

Aa, aa, allin lasta…
…joka sinua hoitaa.
Aa tuuti pientä…
…illalla saunatiellä.
Arvaas kuinka peltomiesi…
…peltoansa kyntää.
Hertat ja Tertut ja Maijat ja muut…
…viiden pennin hevosella ratsastaa.
Hiljaa, hiljaa, ilta on…
…maa jo himmeneepi.
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Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.

Leikkaa viivoja pitkin.

Hopoti, hopoti, hopoti hoi!…
…Hei, jopa pääsin sen selkään!
Jänis istui maassa…
…hyppää pois!
Kas, kuusen latvassa…
…siementä syö.
Kolme varista…
…yksi lensi pois.
Levon hetki nyt lyö…
…nähdä untesi maat.
Mailma on niin lavea…
…pikku, pikku Lauri!
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Leikkaa viivoja pitkin.

Minä olen pikkupoika posteljoon’…
…kierrän ympäri Suomenmaan.
Minäpä olen se pikkuinen poika…
…Maijan marakatti.
Mummo kanasensa niitylle ajoi…
…viekas ja pitkähäntäinen.
Olen unessa useasti…
…tutun sävelen ilmoihin.
Pieni nokipoika vaan…
…katolle hän kiipeää.
Pieni tytön tylleröinen…
…silmät pienet sulki.
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Leikkaa viivoja pitkin.

Pii, pii, pikkuinen lintu…
…marjan varrella maatessas?
Piu, pau, paukkaa…
…revon tiu’ut kaulassa.
Tikin, takin, tikka hakkaa…
…työhön muassansa.
Tula tullalla…
…on tämän pojan kullalla.
Tuu, tuu, tupakkarulla…
…hämäläisten härkätietä.
Tänä vuonna Afrikassa marakatit kerran…
…sangen kauas kuljettaa.
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Leikkaa viivoja pitkin.

Laulun nimi

1. säkeistön alku…

Aa, aa

Aa, aa, allin lasta… …joka sinua hoitaa.

Aa tuuti lasta

Aa tuuti pientä… …illalla saunatiellä.

Peltomies

Arvaas kuinka peltomiesi… …peltoansa kyntää.

Karuselli

Hertat ja Tertut ja Maijat ja muut… …viiden pennin hevosella ratsastaa.

Iltalaulu

Hiljaa, hiljaa, ilta on… …maa jo himmeneepi.

Hopoti, hopoti, hopoti hoi!

Hopoti, hopoti, hopoti hoi!… …Hei, jopa pääsin sen selkään!

Jänis istui maassa

Jänis istui maassa… …hyppää pois!

Oravan pesä

Kas, kuusen latvassa… …siementä syö.

Kolme varista

Kolme varista… …yksi lensi pois.

Levon hetki nyt lyö

Levon hetki nyt lyö… …nähdä untesi maat.

Pikku Lauri

Mailma on niin lavea… …pikku, pikku Lauri!

Pikku poika posteljoon’

Minä olen pikkupoika posteljoon’… …kierrän ympäri Suomenmaan.

Mammanpojan laulu

Minäpä olen se pikkuinen poika… …Maijan marakatti.

Kettu ja kanat

Mummo kanasensa niitylle ajoi… …viekas ja pitkähäntäinen.

Koulutie

Olen unessa useasti… …tutun sävelen ilmoihin.

Pieni nokipoika

Pieni nokipoika vaan… …katolle hän kiipeää.

Pieni tytön tylleröinen

Pieni tytön tylleröinen… …silmät pienet sulki.

Pii, pii, pikkuinen lintu

Pii, pii, pikkuinen lintu… …marjan varrella maatessas?

Piu, pau, paukkaa

Piu, pau, paukkaa… …revon tiu’ut kaulassa.

Työ ja leikki

Tikin, takin, tikka hakkaa… …työhön muassansa.

Tula tullalla

Tula tullalla… …on tämän pojan kullalla.

Tuu, tuu, tupakkarulla

Tuu, tuu, tupakkarulla… …hämäläisten härkätietä.

Telefoni Afrikassa

Tänä vuonna Afrikassa marakatit kerran… …sangen kauas kuljettaa.
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(aakkosjärjestys)

…1. säkeistön loppu.

