
 
 
 

Lompon, lompon koira 
metsään menee 

Lompon lompon 
koira metsään menee,
vatsa täynnä ja lämmin.
Kipin kapin, kipin kapin
takaisin tulee,
uni ja nälkä, 
uni ja nälkä.
                                  

kansanruno
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Kiikeri kiikeri kissanpoika 

Kiikeri kiikeri kissanpoika,
koikeri koikeri koiranpoika.
Luupitin luupitin 
luppakorvaa,
tepytin tepytin teppulijalkaa.
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Oravalla veitikalla 

Oravalla veitikalla 
hieno häntä on,
oravalla veitikalla 
hieno häntä on.
Oksallansa istuu, 
jotain nakertaa,
puolet pistää piiloon 
ison kiven taa.

Jäniksellä pitkät korvat,
pitkät korvat on,
jäniksellä pitkät korvat, 
pitkät korvat on.
Korviansa kääntää, 
tarkkaan kuuntelee,
päänsä pistää piiloon
marjapensaaseen. 
                
                kansansävelmä
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Viisi pientä ankkaa

Viisi pientä ankkaa lähti leikkimään
vuorten taakse, kauas pois.
Äitiankka sanoi kvaak, kvaak, kvaak,
mutta vain neljä ankkaa tuli takaisin.

Neljä pientä ankkaa…
mutta vain kolme ankkaa tuli takaisin.

Kolme pientä ankkaa…
mutta vain kaksi ankkaa tuli takaisin.

Kaksi pientä ankkaa…
mutta vain yksi ankka tuli takaisin.

Yksi pieni ankka…
muttei yhtään ankkaa tullut takaisin.

Silloin isäankka nousi lammesta ja
sanoi kuuluvalla äänellä ”Kvaak!”

Ja niin viisi ankkaa tuli takaisin!

  leikkilaulu
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Juoksee metsähiiroset
Juoksee metsähiiroset ruohonkorsilla.
Kiire, kiire, kiire on pikku jaloilla.
Viuhaa viikset, heiluu häntä, 
työtä paljon on.
Juostaan alla sananjalkain, 
touhu loputon.

Pesän laittaa hiiroset ruohonkorsista.
Kohta siel’ on kymmenen 
hiirenpoikasta.
Viuhaa viikset…

Kukkasetkin laulavat metsähiirille,
heinäsirkat soittavat tahdin tanssille.
Viuhaa viikset…

    
kansanlaulu
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Karhu herää

Nietoksissa, lumessa
karhu talviunessa.
Kylkeänsä kääntää,
tuhisee ja ääntää.
Kuuletko? Haukotus.
Nyt! Silmän raotus.
Tassujansa venyttää,
pystyhyn jo nousee pää.
Kuono ilmaa haistelee,
varovasti astelee.
Töm, töm, töm
karhu kävelee.
Töm, töm, töm,
maa tärisee.

                        Hanna Kervinen
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Pium paum paukkaa

Pium paum paukkaa,
jänis metsässä laukkaa.
Kilikello kaulassa
punaisessa nauhassa.

                             kansanruno
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Metsän kruunupää

Pientareella katselee,
maantien yli astelee.
Sarvet ylväät kruununaan
metsän syliin katoaa.

                        Hanna Kervinen
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Lennä, lennä leppäkerttu

Lennä lennä leppäkerttu
ison kiven juureen.
Lennä leikkikedon kautta
unipuuhun suureen.

Kulta-kultalehden alla
äiti puuron keittää.
Unituutu leppäkertun
lämpimästi peittää.

Laula, laula unilintu
tuoksu tuomen terttu.
Nuku punapaitulainen
pikku leppäkerttu.
     
                              kansanlaulu
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Hattulan pappilan 
apupapin papupata

Hattulan pappilan
apupapin papupata
pankolla kiehuu ja kuohuu,
tuoreita kuoreita,
merikalan rasvaa.

  leikkiloru
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Entten tentten

Entten tentten, 
teelikamentten
hissun kissun 
vaapulavissun.
Eelin keelin klot,
viipula, vaapula vot.
Eskon saaun 
piium paaum
nyt minä lähden 
tästä piiristä pois!

                           leikkiloru
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Ulle dulle dof

Ulle dulle dof
kinkke laade kof
koffe laade
kinkke laade
ulle dulle dof.

                        leikkiloru
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Leipuri se rullaa

Leipuri se rullaa
taikinasta pullaa.
Uunissa se paistuu,
maukkahalta maistuu.

                   kansansävelmä
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Viikonpäivät

Maanantaina 
makkarat tehtiin,
tiistaina tikut vuoltiin,
keskiviikkona 
keitto keitettiin,
torstaina tupaan kannettiin,
perjantaina perheelle 
annettiin,
lauantaina liemi latkittiin,
sunnuntaina suu pyyhittiin.

                          kansanruno
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Körö körö kirkkoon 

Körö körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla,
kolipäällä koiralla,
laukkipäällä lampaalla.
Se, joka ennen ennättää,
sille velli keitetään.

                       kansanruno
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Teen teen tattusia

Teen teen tattusia,
leivon, leivon leipäsiä.
Voilla kauniiks voitelenpa,
sokerilla sirottelen,
kanelilla kaunistelen,
uunihin ma laitan
valmihiksi paistan
ja herkkusuulla maistan.

  kansanruno
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Myttynä mattona

Myttynä mattona
hyttynä hattuna
kommervenkkaa
vemmerkonkkaa
hetulan petulan heis
tepula retulan seis.

  kansanloru
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Talitintti hakkaa

Talitintti hakkaa
jäistä talipakkaa.
Kylmä on, ei takkaa,
pakkanen ei lakkaa.
Veistää talven patsaan,
lastut lentää vatsaan.

  kansanruno
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Kis kis kissanpoika

Kis kis kissanpoika!
Kissa tanssii jäällä
sukat kengät kainalossa,
hieno paita päällä.

kansanruno
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Konkkis, konkkis

Konkkis, konkkis, 
koira metsään menee,
sipu sapu sipu sapu 
takaisin tulee.

                                 kansanruno
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Harakka huttua keittää

Harakka huttua keittää,
hännällänsä hämmentää,
käyttää sulkakämmentään, 
pyrstöllänsä puistelee, 
nokallansa koittelee.
Panee suolaa,
panee sokeria.
Antaa tälle pikkuhiirelle,
antaa tälle pikkuoravalle
antaa tälle pikkujänölle,
antaa tälle pikkuketulle.
Eikö tälle annakaan?
No, toki antaa. 
Nam, nam, nam, nam, nam.

                                 kansanruno
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Pakkasherra 
Pian sataa lunta,
pehmeää kuin unta.
Talven valtakunta meitä odottaa.
Pakkasherra varpaillaan 
hiipii yli maan,
sirottelee huurretta lumikoristaan.

Jäätyy järven pinnat,
syntyy lyhdyt linnat.
Riemu täyttää rinnat,
talvi tulla saa.
Pakkasherra varpaillaan 
hiipii yli maan,
sirottelee huurretta lumikoristaan.

 Tuula Kallioniemi
Sinikka Raikunen
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Kehtolaulu
Kukkanuppu, kultakerä,
isän, äidin silmäterä,
tuuti tuu, matkataan – 
höyhensaarten valkamaan.

Pääskylintu laulusuinen,
vaarin, mummon mairehuinen –
tuuti tuu, tuuli vie,
päivänkirkas purren tie.

Vesa terve polven uuden,
toivo aamun vastaisuuden,
tuuti tuu, saavutaan
höyhensaarten rauhalaan.

Siellä viivy, matkalainen,
siellä vartu, pienokainen!
Tuuti tuu – tuuti tuu –
tähtisilmät ummistuu.

Hilja Haahti
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Silmä, silmä, nenä, suu  
 
Silmä, silmä, nenä, suu, 
poski, poski, leukaluu. 
Käsi, käsi, massu ja napa, 
jalka, jalka ja varpaat. 
Silmä, silmä, nenä, suu, 
sinuun äiti/isä/täti/setä rakastuu! 

                            kansanruno 
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Iloinen vauva
Tässä on vauvani iloinen
taidanpa puhaltaa sormiin sen. 
(Puhalletaan kaikki vauvan sormet läpi.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa silittää selkää sen. 
(Käännetään lapsi mahalleen ja 
silitetään.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa laskea varpaat sen. 
(Lasketaan kaikki varpaat.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa päristää masuun sen. 
(Nostetaan lapsi oman suun 
korkeudelle  ja päristetään masuun.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa pörröttää hiuksia sen.
(Puhallellaan tai silitellään tukkaa.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa kutittaa kylkiä sen.
(Kutitellaan vauvan kylkiä.)

Tässäpä vauvani iloinen
taidanpa keinua kanssa sen. 
(Keinutaan kiikkuu-kaakkuu.)
                             
                                   Henna Leisiö
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Hiirulaisen hieno maja

Hiirulaisen hieno maja
oli vanha kenkäraja.
Siellä hiirulainen eli,
pienoisiaan paimenteli.
Pesi niitä, neuvoi noita
pienoisia palleroita,
antoi maitoa ja pullaa,
lauloi illoin: tuutilullaa.

  Martti Haavio
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Jänöjen yö 

Tassut tannerta rummuttaa, 
puput pihalla tanssahtaa. 
Käpälät tahtia lyö, 
on jänöjussien yö! 

                     Hanna Kervinen 
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Pikkupossujen pesu 

Pikkupossut Möh ja Nöh 
puhisevat “Röh ja pöh!”.
Lätissänsä hyörivät, 
pehkuissansa pyörivät. 
Äitipossu komentaa, 
poikiansa ojentaa: 
“Pesulle nyt pikapikaa, 
kuurataan pois mutaa, likaa!” 

         Hanna Kervinen 
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