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KIELIJUMPPAA 
 
Tulosta kortit, mattalaminoi ja leikkaa irti.   
Valitse ensin helpompia ja lyhyempiä lauseita. 
Lue ensimmäinen kerta hitaasti ja kiihdytä sitten vauhtia. 
Montako kertaa pääset kortin tekstin virheettömästi läpi? 
Ohjaaja voi lukea ensimmäisen kerran ja muut toistavat 
kuulemansa perusteella tai jokainen lukee lapusta.  
 
Kielijumppa sopii sukupolvien väliseksi kilpailuksi ja lasten 
hoivakotivierailujen ohjelmaan. Tiimalasin avulla voidaan 
mitata kaikille sama aika. 
 
 

Pukki puski pässiä, pässi puski pukkia,  
pukki puski pässiä, pässi puski pukkia… 

Kurki kurkki kurkkupurkkiin. 

Paappa, Ripa, raparperii ja  
pari rapeeta piparii, eri paperii. 
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Ärrän kierrän ympäri orren,  
ässän pistän taskuun. 

Floridalainen friteerattu broileri. 

Presidentin identiteettitentti. 

Keksijä Keksi keksi keksin. Keksittyään 
keksin, keksijä Keksi keksi keksin keksityksi. 

Epäjärjestelmällistyttämättö- 
myydellänsäkään 
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Kai kissa kaikissa joissa, joissa se koettaa 
onkia, se koettaa sekoittaa onkia. 

Talo palo, sano Tauno Palo,  
kun Tauno Palon talo palo. 

Larin haalariralli 

Yksikseskös yskiskelet, itsekseskös 
itkeskelet, yksikseskös istuskelet, 

itkeskellen yskiskelet? 

Kas vain, sanoi kasvain ja kasvoi vain.  
Sillä vain kasvain voi kasvaa noin vain. 
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Antti anastaa ananasta. 
Antista on nastaa anastaa ananasta. 

Raparperilirua reilu litra. 

Ynneli, jynneli, jyrinä, 
yltyy hyttysen hyrinä. 

Riisin raasin rusina, kärrynpyöriä tusina 

Älä välitä; eihän välitysmieskään välittänyt 
vaikka väljät välihousunsa jäivät välioven 

väliin. 
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Onkiva rovasti, joka onki varovasti,  
on kiva rovasti. 

Vesihiisi sihisi hississä 

Appilan pappilan apupapin papupata 
pankolla kiehuu ja kuohuu. 

Luoja lumen loi. Luoja lumenluojan loi. 
Luojan luoma lumenluoja  
Luojan luoman lumen loi. 

Pappilan paksuposki piski pisti  
paksun papukeiton poskeensa. 
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Appilan pappilan piski, paksuposki,  
pakkas kapsäkin ja pinkaisi juoksuun. 

Me olimme kävelevinämme. 

Lyyrinen laulurooli laululeirillä 

Lääkäri määräsi  
väärää päänsärkylääkettä. 

Myöhään yöllä höyläämön  
työpöydältä löytyi höyhen. 
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Alppiruusu eli rhododendron 

Kun rämäpää määrää määränpään,  
on päämääränä rämäpään määräämä 

määränpää. 

Mun mummoni muni mun mammani,  
mun mammani muni mun. 

Mustan kissan paksut posket 

- Kokko, kokoo kokoon koko kokko!  
- Koko kokkoko?  

- Koko kokko. 
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- Älä rääkkää sitä räkättiä! 
- Enhän minä rääkkääkään. 

Köyliöläisen yötyöläisen hääyöaie 

Tuo lipas torille ja tuoli pastorille. 

Keskikokoinen käki istui keskimmäisellä 
oksalla kaksi saksankeksiä nokassaan. 

Syyttämättäjättämispäätöksessäänkään 

 


