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Aa, aa, allin lasta…

…pientä linnun poikaa!

Aa tuuti pientä…

…mikäs lapsen lienee.

Äiti lasta tuudittaa…

…lasta tuntureiden.

Hertat ja Tertut ja Maijat ja muut…

…karuselli pyörii, lapset siinä hyörii.

Hiljaa, hiljaa, ilta on…

…taivas tummeneepi.

Helpompi lastenlauluvisa
Lastenlauluvisassa on vanhojen kehto-  
ja lastenlaulujen 1. säkeistön alkuja.  

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.

Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.
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Hopoti, hopoti, hopoti hoi!…

…Varsa hypäten hirnuu.

Jänis istui maassa…

…torkkuen, torkkuen.

Kas, kuusen latvassa oksien alla…

…on pesä pienoinen oravalla.

Kolme varista…

…istui aidalla.

Levon hetki nyt lyö…

…jo joutuvi yö.

Mailma on niin lavea…

…pikku, pikku Lauri!
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Minä olen pikkupoika posteljoon’…

…ja posteljoon’, ja posteljoon’.

Minäpä olen se pikkuinen poika…

…se mamman oma Matti.

Mummo kanasensa niitylle ajoi…

…pienet kanaset ne hyppeli.

Olen unessa useasti…

…sinun kaduillas, koulutie.

Pieni nokipoika vaan…

…uunin piippuun kohoaa.

Pieni tytön tylleröinen…

…tietä pitkin kulki.
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Pii, pii, pikkuinen lintu…

…pakottaako jalkojas?

Piu, pau, paukkaa…

…jänis metsässä laukkaa.

Tikin, takin, tikka hakkaa…

…puuta nokallansa.

Tula tullalla, posket pullalla…

…on tämän pojan kullalla.

Tuu, tuu, tupakkarulla…

…mistäs tiesit tänne tulla?

Tänä vuonna Afrikassa marakatit kerran…

…telefonilaitoksesta kuulivat sen verran.
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön jatko.

Aa, aa Aa, aa, allin lasta… …pientä linnun poikaa!

Aa tuuti lasta Aa tuuti pientä… …mikäs lapsen lienee.

Karuselli Hertat ja Tertut ja Maijat ja muut… …karuselli pyörii, lapset siinä hyörii.

Iltalaulu Hiljaa, hiljaa, ilta on… …taivas tummeneepi.

Hopoti, hopoti, hopoti hoi! Hopoti, hopoti, hopoti hoi!… …Varsa hypäten hirnuu.

Jänis istui maassa Jänis istui maassa… …torkkuen, torkkuen.

Oravan pesä Kas, kuusen latvassa oksien alla… …on pesä pienoinen oravalla.

Kolme varista Kolme varista… …istui aidalla.

Levon hetki nyt lyö Levon hetki nyt lyö… …jo joutuvi yö.

Pikku Lauri Mailma on niin lavea… …pikku, pikku Lauri!

Pikku poika posteljoon’ Minä olen pikkupoika posteljoon’… …ja posteljoon’, ja posteljoon’.

Mammanpojan laulu Minäpä olen se pikkuinen poika… …se mamman oma Matti.

Kettu ja kanat Mummo kanasensa niitylle ajoi… …pienet kanaset ne hyppeli.

Koulutie Olen unessa useasti… …sinun kaduillas, koulutie.

Pieni nokipoika Pieni nokipoika vaan… …uunin piippuun kohoaa.

Pieni tytön tylleröinen Pieni tytön tylleröinen… …tietä pitkin kulki.

Pii, pii, pikkuinen lintu Pii, pii, pikkuinen lintu… …pakottaako jalkojas?

Piu, pau, paukkaa Piu, pau, paukkaa… …jänis metsässä laukkaa.

Työ ja leikki Tikin, takin, tikka hakkaa… …puuta nokallansa.

Tula tullalla Tula tullalla, posket pullalla… …on tämän pojan kullalla.

Tuu, tuu, tupakkarulla Tuu, tuu, tupakkarulla… …mistäs tiesit tänne tulla?

Telefoni Afrikassa
Tänä vuonna Afrikassa marakatit kerran…  
                                                           …telefonilaitoksesta kuulivat sen verran.

Lapin äidin kehtolaulu Äiti lasta tuudittaa… …lasta tuntureiden.


