
JOULULAULUJA TAVUITTAIN
Tulosta sopiva määrä tavuja ja leikkaa viivoja pitkin. Tavuista 
muodostuu laulun alku, koska se on usein laulun nimeä tutumpi. 
Jaa yhden tai useamman laulun palat pareille ratkaistavaksi. 
Kun laulu on selvinnyt, sen alku tai koko laulu voidaan laulaa. 
Tavuista voi myös rakentaa yhdessä jouluisen tarinan. Tiedoston 
lopussa on tyhjiä paloja lisätavuja varten.

Joululaulutavut 
1. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu
2. Kello löi jo viisi, lapset herätkää
3. Porsaita äidin oomme kaikki
4. Arvaas kuinka tonttu-ukko
5. Reippahasti käypi askelet, äidin hommat on niin kiireiset
6. Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroo.
7. Kilisee, kilisee kulkunen helkkyen välkkyen
8. Juokse porosein, poikki vuoret maat!
9. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella
10. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan
11. Arkihuolesi kaikki heitä, mieles nuorena nousta suo!
12. Kuului laulu enkelten kautta avaruuksien
13. No, onkos tullut kesä nyt talven keskelle
14. Hei, tonttu-ukot hyppikää, nyt on riemun raikkahin aika!
15. Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa
16. Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien
17. Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
18. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton
19. Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas
20. Nyt syttyy valot tuhannet myös tänne pohjolaan
21. On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen
22. Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan
23. Jouluaatto on nyt herttainen, tähtitaivas on sininen.
24. Me käymme joulun viettohon taas kuusin, kynttilöin
25. Jouluyö! Juhlayö! Päättynyt kaikk’ on työ
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