
Ohjeet

Tulosta kaksipuolisena ja leikkaa
katkoviivoja pitkin. Halutessasi voit
myös laminoida kortit. Laita kortit
pussiin ja anna lapsen nostaa loru

kerrallaan.

Mukavia loruhetkiä!

#kirjainstituutti
www.pukstaavi.fi

Kuvat: Pekka Vuori

Viisi villiä veikkoa

Viisi villiä veikkoa
tahtoi leikkiä peikkoa.

Peukku sanoi: Tuppertui!
Etusormi innostui,

keskisormi kiljui: Hui!
Nimetönpä riemastui.

Pikkurillin pyysi painimaan,
pikkurilli vastas:
No, painitaan!

Kansanloru

Valokuvaloru

Onhan se vähän outoa huvia,
kun karhut ottavat valokuvia.
Yhdessä kuvassa on korvat,

yhdessä on kuono,
yhdessä on tassut,

yksi on muuten huono.
Yhdessä on polvi,

yhdessä hännänpää,
yhdessä on napa

– eikä tämän enempää.

Hannele Huovi

Elefanttimuori

Elefanttimuori,
takamus kuin vuori,
seisoo kärsä sojossa,
pieni häntä ojossa.

Pelkää merta kamalasti,
mielii rantaan sukkelasti.

Tahtoo maissa lorvia,
heilutella korvia.

Kansanloru

Aurinko paistaa lättyjä

Aurinko, aurinko,
lättyjä paistaa,

hauska on auringon
lättyjä maistaa.
Kiipeän puuhun,
pistelen suuhun,
loput voi heitellä
ukolle kuuhun!

Sitten käynkin nukkumaan,
pikkuinen masu pullollaan.

Kansanloru

Kutittava pullasuti

Kuti kuti kuti!
Olen pullasuti.

Ilman mitään mutinoita
jatkan jutunkutinoita.
On täällä pakkopulla,
ja tänne pakko tulla.
Ei päde pullalakko,

vaan seuraa pullasakko!

Kuti kuti kuti!
Kai putipuhdas pulla
sulaa suussa sulla?
Ei satu mulle huti,

kun voiset silmät keittelen,
pullat uuniin heittelen.

Tittamari Marttinen

Lorulinnun runojalka

Lorulintu venyttelee
kahta runojalkaa,

virittelee, venyttelee,
siitä runo alkaa.

Lorulintu nokan avaa,
riimiparin tavaa.

Kaksi jalkaa runon tahtiin
rytmikkäästi ravaa.

Lorulintu runon lausuu,
sitten ilmaa haukkaa
runojalat kirmailevat
heti hurjaa laukkaa.

Lorulintu huutaa, että
nyt on loru loppu.

Runojalat, minne teillä
on niin kova hoppu?

Anna-Mari Kaskinen

Myttynämattona

Myttynä mattona
hyttynä hattuna
kommervenkkaa
vemmerkonkkaa

hetulan petulan heis
tepulan retulan seis.

Kansanloru

LORULEIKKI: Lorun ajan ”konkataan”
ympäri huonetta yhdellä jalalla
hyppien. Lorun lopussa kaikki

menevät maahan makaamaan
myttynä. Aikuinen peittää yhden

lapsista viltillä ja muut arvaavat kuka
on piilotettuna mytyssä.

Arvuutteluloru

Kummassa talossa
talonpoika asuu,

ylhäällä vai alhaalla?
Vai onko se muuttanut

kokonaan pois?

Kansanloru

LORULEIKKI: Toinen leikkijöistä
piilottaa jonkin esineen toisen

nyrkkinsä sisään. Arvuuttaja laittaa
nyrkkejä vuoron perään päällekkäin ja

lausuu lorun. Toinen leikkijä yrittää
arvata kummassa kädessä esine on.
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