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                      LAIVAN SALAMATKUSTAJA 

Laiva,

purje pullea.

Köysi kiemurainen luikertaa 

sen kiinni saa ken lie,

vie kannelle ja vinssiin kiepauttaa.

Ikkuna,

horisontissa –

ilta-aurinko mereen vajoaa,

heittää säteet sinne tänne

mennessänsä nukkumaan.

Taivaalla makaa pikkuiset pilvet,

niiden takaa

tuikkivat salaa

kuun kirkkaat tähdet.

Ongenkoukku vai kapteenin käsi?

Voi tötteröt!

Joku kaiken näki.







HIEKKAKAKKU-LORU  Hiltunen/Rahunen 2010

Kh - tsi, kh - tsi, kh –tsi, kh – kh - tsi!  kauhotaan hiekkaa muottiin hiekkaäänin

Än  yy tee -  NYT !                   kaadetaan muotti kakuksi NYT-sanalla

Älä tule paha kakku  tule hyvä kakku !  soitetaan sanarytmi muottiin

Hiekkakakkuja tee minä en,                   soitetaan perussyke muottiin

kivillä tässä kolistelen !   

                                    nostetaan muotti ja ihastellaan kakkua!

Sshhh – tsi – tsi…                   tiskataan muotit tiskaus-suhinoin

Vettä sekä saippuaa,                  tiskataan muotti harjaa pyöritellen

tiskiallas pulppuaa.

Kupit ja kipot kiiltäviksi,                 soitetaan muotilla maahan

kaappiin pantaviksi !

Kilin – kolin – kilin – kolin…   astioita kaappiin; liikkeitä ja ääniä perussykkeessä

Kohta kuplii napaan asti !   noustaan seisomaan

Kutittelee kamalasti !                   kutitellaan

Hih – hih – hah – hah…                   hihittelyä

Saippuakupliin sukeltaisin,   sukelletaan saippuakupliin lattialle

vaahtokampauksen oivan saisin.  muotoillaan kampaus

Suihku sotkee uuden tyylin,   sekoitetaan kampaus

lopuksi froteella pyyhin !   kuivatellaan käsin pyyhkien
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                                                                                HIEKKAKAKKU-LORU

*  Soitto:

Hiekkakakkulorussa soittimina käytetään pahvimukeja, pikku-ämpäreitä tai hiekkakakkumuotteja. Lapiona toimii 
vaikkapa rytmikapula tai tiskiharja.

Lorua varioidaan kissojen eri kakuin: saako olla hiekka-, muta-, sora-, vai kivikakkua ?

Kotikissan ja Ilveksen kakkutaisteluosiossa ryhmän lapset jaetaan kahteen ryhmään Kotikissoihin ja ilveksiin, 
kotikissat soittavat sanarytmiä: älä tule paha kakku  ja ilvekset perussykettä : hiekkakakkuja tee minä en 

Tuotetaan omia ääniä tiskauksiin (sihinöin, suhinoin), kolisteluihin (kolinat, kalinat suulla) tai koputellen ja 
kutitteluun (hihittelyt ja hekottelut).

* Leikki:

Lorua voi käyttää myös pesuloruna perheen pienimpien kanssa.

Kuplimisosiossa voidaan kiivetä aikuisen syliin turvaan saippuakuplilta. Isommat lapset voivat nousta seisomaan tai 
kiivetä tuolille. Lopuksi hypätään alas saippuakuplien sekaan vaahtokampuksia luomaan ja kuivattelemaan !

*  Rentoutus:

Puhallellaan saippuakuplia esim. rauhallisen ja leijuvan jazz-valssin tai bossa novan soidessa.





HUPSUT TUPSUT

*  Taputusleikki:

A-osa 2/4

Hup-hup,  taputus reisiin kädet auki

Tup-tup,  taputus reisiin kädet nyrkissä

hupsut  taputus reisiin kädet auki

tupsut,  taputus reisiin kädet nyrkissä

ilveskissan taputus omat nyrkit päällekkäin tai näytä ilveksen tupsukorvat

hupsut  taputus reisiin kädet auki

tupsut.  taputus reisiin kädet nyrkissä

B-osa ¾

Kehotaputukset sykkeessä

Hupsista tupsista,                   taputus syliin

täplätakin tassutuksesta,  taputus vatsaan

tupsukorvan hupsutuksesta           näytetään tupsukorvat käsillä

tanssitassu tässä polskaa.  polkaisut pols-kaa –sanalla

*  Taputusleikki parin kanssa:

Taputukset samoin kuin edellä, mutta nyt parin kanssa taputukset kädet vastakkain ja nyrkit vastakkain.

*  Piirileikki:

A-osa  parin kanssa taputusleikkinä tai pyörien

B-osa  piirissä pyörien, loppuun tanssitassun polkaisut pols-kaa -sanalla

*  Sienisoitto 2/4 ja ¾ -tahtilajeissa:

Verhotangon nupeilla soittaen parin kanssa tai lattiaan eri variaatioin.



                                                KOTIKISSA MATKUSTAA Hiltunen/Rahunen 2010

Kotikissa matkallaan,

päätyi sitten Afrikkaan.

Kuka oli vastassa,

läpsyykö anturat tassuissa?

Läps, läps, tum, tum, tum!   Taputellaan tam tam ti-ti tam

1. Leijona, leijona, leijona niin lupsakka !  ti-ti tam, ti-ti tam, ti-ti-ti-ti-ti-ti tam

2. Pantteri, pantteri, pantteri niin veikeä !  sama shufflena

3. Tiikeri, tiikeri, tiikeri niin rockari !                  sama suorana

4. Kissa, kissa, kissa niin taipuisa !                  sama suorana

* Leikki: Kotikissa voi päätyä matkallaan eri paikkoihin esim. ratikkaan, laivaan, ilmaan, Espanjaan, Panamaan 
-ja minne muualle? Ja kuka onkaan Kotikissaa vastassa?

* Kehosoittimet:

Leijonan, pantterin, tiikerin ja kissan lailla taputellen kehorytmein; suorana tai shufflena.

* Soitto (suora-shuffle):

Djembeillä eri kissojen askelein soittaen; suorana tai shufflena



TOTEEMIELÄIMET

Heinäsirkka hyppii hiuksissa,                  taputukset pään päälle

kolibri kuiskii korvissa.   taputukset olkapäille

Varo gorillan käsiä ja halausta -                  tömistä rintaa - ja iso halaus

kirahvin kavioiden kolinoita!                  taputukset kädet yhteen

Apinalla banaani vatsassa.   taputukset vatsalle

Tiikeri tassuttaa tasangolla,   taputukset etureisiin

leijona liikkuu laumassa.   taputukset sivureisiin

Norsu on irti!                    tömistelyt jaloilla

* Kehosoittimet:

Tämän lorun avulla kehosoittimet tulevat tutuiksi. Taputellaan eri sykkein eri puolille kehoa.



  

                             CHIN MONGO

                                           Chin Mongo, hedelmä tää,

                                         Chin Mongo, kenelle jää?

                                         Chin Mongo , hedelmä tää,

                                                     Chin Mongo, sinulle jää!

*  Hernepussileikki:

Istutaan lattialla piirissä. Hernepussi kiertää sykkeessä lapselta toiselle. Kenelle hernepussi laulun lopussa jää, 
kertoo nimensä. Taputetaan se yhdessä, ja hernepussi jatkaa matkaa 



                      TULILOITSU  Hiltunen/Rahunen 2010

                                          Kipinäkapina, tulen rapina,

                                           Sytytä tuli ja nuotionatina!

                                          Risut ja halot, tuohista palot -

                                          Puhku, puhalla, leimahda jo!

*  Soitto:

Nuotio kootaan pienistä tikuista: ulkoa tuoduista tai riisitikuista. Tehdään tikuilla tulen teon ääniä. Puhalletaan 
ja puhkutaan nuotion sytytyksen avuksi. Tikulla voi soittaa vastakkain hangaten, parin kanssa, lattiaan.. 

*  Räppi:

Tuliloitsua voi räpätä! Välisoitoiksi keksitään omia nuotion sytytys puhalluksia,  leimahdus ääniä, tulen 
rapinoita ja nuotionatinoita tikuilla.





KUMMA KALA – CUMA FISH

1) Soutuleikki 0-2-v:

Lapsi ja aikuinen vastakkain lattialla istumassa, lapsi istuu aikuisen jalkojen päällä.

Merelle vaan kaikki kalastamaan.. soudellaan  

Kummaa kummaa                   aikuinen tärisyttää jalkoja

- hui!                                   aikuinen hyppäyttää lasta jalkoja koukistaen

Kissahai ui!                  aikuinen laskee lapsen alas jalat suoristaen

2) Huivileikki:

Piirissä seisoen. 

Merelle vaan kaikki kalastamaan.. heilutellaan verkkoja ees taas laulun sykkeessä

Kummaa kummaa                  heilutellaan huiveja meren pohjassa

- hui!                                   nostetaan huivit ylös

kissahai ui!                  ”verkot” uivat kuin kalat

välisoitolla selvitellään verkkoja huiveja heilutellen

3) Kontratanssi:

Lapset vastakkaisissa riveissä seisomassa.

Merelle vaan kaikki kalastamaan.. vastuut: kävellään eteen ja taakse riveittäin vuorotellen

Kummaa kummaa                  paikanvaihto: kävellään riveissä eteenpäin vastakkain

- hui!                                   pelästytetään vastapuolen kalastaja, ohitus oikealta

kissahai ui!                   kalastajat jatkavat matkaa toisten kalastajien riviin

                                   välisoitolla verkkojen selvittely 

*  Huivileikki:

Kissahai ei ole ainoa Afrikan rantojen uimari; myös hiirihai ja partahai voivat näyttäytyä ja mitkä kaikki muut? Ja 
kuinka ne uivatkaan?

*  Soitto djembeillä:

Soitetaan perussykettä laulun aikana. Keksitään välisoittoon oma verkkojen selvittelyloru tai –laulu. Laula ja soita 
se triolein.





PANTSULA SPORT

*  Palloilua:

                                Intro:

                           Pim, pom, pum, pam

                           Pompota Pantsula, pompota Pantsula,

                           Hei kentällä, hei kentällä,

                           Potkaise palloa mulle nopeasti,

                          Syötä etukulma, maalia, maalia,

                          Potkupallo mulle hei!  lorutellen sanarytmit, lopusta alkaa pompotus..

*  Palloilu:

Tehdään sykeharjoituksia pallon kanssa. Pallon pompotteluja voi tehdä kahdella kädellä, yhdellä kädellä, vuorokäsin 
eri tempoja muunnellen.

*  Kivirytmit:

Pantsula Sportin intron sanaraytmiä soitellaan kivillä, jotka on poimittu nuotiolta tai rannalta. Keksitään omia 
kivirytmejä esim. erilaisista kakuista: hiekkakakku, mutakakku, sorakakku..

Hiekkakakkuloru

Älä tule paha kakku tule hyvä kakku!         sanarytmin soitto kivillä

Hiekkakakkuja tee minä en, kivillä tässä kolistelen!        perussykkeen soitto kivillä 

  







  



                                                               ON MULLA KISSA

On mulla kissa                näytä kissan korvat 

Ja sillä kynnet.                näytä kissan kynnet

Kun nahkasohvan selusta              raapimisia ilmaan

Viimeisin teroitusalusta.               raapaisu syliin

Ou pliis  Jätä matto rauhaan siis!              heiluta sormia ”toruen”

 

Pling  kynnen tään               etusormi nousee

Pling pling  kaksi vääntyvää              myös keskisormi nousee

Kolmas kohoaa                nimetön nousee

Neljännellä raavin parketin              pikkurillikin nousee

Hei siis mulla näitä on viis´!             Heiluta kaikkia sormia

* Laulu:

Kissan laulua voi laulaa kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä laulaa omistajan (1.) ääntä ja toinen ryhmä kissan (2.) 
ääntä. Keksitään adjektiiveja kuvaamaan kissaa ja kynsiä: raidallinen, vaarallinen…

* Sormijumppa:

Laulu toimii sormijumppana vaikkapa ennen soittotuokioita.

* Soitto:

Rumpuja soitetaan erilaisin kissan tassuin: silitellen, raapien, hangaten…





       LUMILEOPARDI TANSSII

               Tanssii puiston aidalla, tassutellen hassutellen, luistinradan aidalla,

                hännänpäätä tavoitellen, varjoansa houkutellen, lumileopardi.

                Tassutellen hassutellen, lennä kanssani kuuhun, lumileopardi!

*  Kuuntelu:

Lumileopardi esittäytyy laulaen ja tanssien rauhallisen blues-tunnelman vallitessa.

*  Tanssi:

Keksitään oma lumileopardin tanssi laulun sanoja mukaillen.

*  Soitto:

Soitetaan alkusoitoksi lumileopardin tassutusta laattasoittimilla nuotin mukaan tai improvisoiden D, E ja 
F-sävelin. 

*  Piirustus:

Piirretään omat  tanssivat lumileopardit aidalle ja kiinnitetään taideteos seinälle.

*  Taskulamppuleikki:

Sammutetaan valoja ja taskulamput toimivat luistinradan valonheittiminä. Kuunnellaan bluesia ja katsellaan 
kissoja yössä valojen loisteessa. 

Alkaa sataa lunta: taskulamppujen valot toimivat hiljalleen laskeutuvina lumihiutaleina. Taskulampuilla voi 
välkytellä myös tuikkivia tähtiä, tähdenlentoja. Valonsäteistä muodostuu myös suuri kuu taivaalle.





         LUNTA SIELLÄ, LUNTA TÄÄLLÄ

                                                     Lunta siellä, lunta täällä,  tanssitaan lumitanssi huivi vatsan päällä

                                                     lunta vaikka vatsan päällä.

                                                     Lunta siellä, lunta täällä,

                                                     lunta vaikka vatsan päällä.

                                                     Lumet päältä ravistan,  ravistellaan huivi pois

                                                     ilmaa kohti kurkotan!  huiskautetaan tai heitetään huivi ilmaan

*  Huivileikki:

Tanssitaan kissojen tanssi lumihuivien kanssa.

Lunta tupsahtaa muihinkin kehonosiin esim. selän, käden, jalan, pään päälle.

*  Soitto:

Soitetaan laattasoittimilla blues-sointupohjaa E, A, B –sävelin tai kvintti-soinnuilla kuvionuotteja apuna käyttäen.

Välisoitto soitetaan nuotin mukaan pianolla tai laattasoittimilla soittaen.







                                   KISSAN TURKKI  Rahunen 2010

                                     Kissoilla on raitoja,

                                     laikkuja ja juovia.

                                     Moni kissa kotona

                                     on yksivärinen.

                                     Panttereilla pilkkuja,

                                     leopardin ruusuja,

                                     Vain tiikerillä juovat

                                      on pystysuorassa.



*  Leikki:

Painellaan kissantassuilla omaan kehoon lorun mukaan erilaisia kissojen kuvioita: raitoja, 
pilkkuja, laikkuja, ruusuja.

*  Leikki parin kanssa tai piirissä:

Istutaan parin kanssa peräkkäin lattialla. Painellaan kissantassuin parin selkään kissojen 
erilaisia kuviointeja, vaihdetaan toisinpäin.

Leikkiä voi leikkiä myös piirissä kaikki samaan suuntaan peräkkäin istuen. Painellaan tai 
piirretään kissantassuin edessä istuvan selkään kissojen kuviointeja. Vaihdetaan välillä 
istumasuuntaa.

* Räppi: 

Kissan turkkia voi räppäillä.





TIIKERIN TENAVAT

Tiikeri tassuttaa tiheikön laidassa,  tiikerin tassutusta

sillä on tummia raitoja paidassa.

Tiikerin tenavat telmivät joella,                  tiikerin tenavat telmivät omaan tyyliin

niidenkin turkkiin on piirretty noella

tummaakin tummemmat raidat.  piirretään sähäkät raidat ilmaan

Hei, tii-ke-ri, kat-sot-han maa-il-maa!                    tiikerin väijyntäkävely sanarytmin mukaan, 

loppuun oma saalistushyppy!

*  Musiikkiliikunta:

Iso tiikeri tassuttaa sykkeessä, pienet tiikerin tenavat 1/8 –askelin. C-osassa  tiikerit liikkuvat 
väijyen sanarytmin mukaan ja loikkaavat loppuun oman saalistushyppynsä.

*  Soitto:

Rumpukomppiin valmistava harjoite:

- Bassorumpu: tassutus jaloissa sykkeessä, oikea jalka soittaa bassorumpua

- virvelirumpu: tassutus käsissä sykkeessä kädet samanaikaisesti soittaen tai vuorokäsin

- Hihat: tenavat sipsuttavat 1/8-askelin

C-osaa voi soittaa esim. laattasoittimin, pianolla tai nokkahuilulla.





TIIKERIN VUOSI

1. Tassut niin hassut, tassut niin hassut,  kissantassupainallukset eri kehonosiin

posket niin paksut, posket niin paksut.

Minun tiikerini on ainutlaatuinen,                 halataan tiikerilasta

se on aivan pehmoinen.

Oli tiikerin vuosi, kun sinä tulit, tassutit polkusi, kissantassupainallukset varpaista pitkin jalkoja 

tiikerin vuosi, näin lumessa jälkesi.                   ylöspäin

2. Viileät massut, viileät massut,                  kissantassupainallukset eri kehonosiin

korvissa taskut, korvissa taskut.

Minun tiikerini on ainutlaatuinen,                  halataan tiikerilasta

Se on aivan pehmoinen.

Oli tiikerin vuosi, kun sinä tulit, tassutit polkusi, kissantassupainallukset sormista pitkin käsivarsia

Tiikerin vuosi, näin lumessa jälkesi.                  ylöspäin

*  Leikki:

Eri kehonosia kissantassuin painellen.  Tai leikitään oman tiikerilelun kanssa.





PUNKKI-PUNK

Punk – punk – punk – punk - punkki!  taputa sanarytmissä

Olen punkki, metsän juntti.   taputa syliin punkin askeleita

(kitarasoolo)                     omat kehotaputukset

Tartun tassuun taikka nassuun,  ojenna kädet vuorotellen

enkä lähde pois!                   ravistele käsiä

Kissa ravistaa,                   ravistele kuin kissat 

punkki kutittaa;   kutittele punkin tavoin

Huomaa mua et   peitä silmät vuorokäsin

aivan helposti!                   kädet pois silmien edestä 

Punk – punk – punk – punk – punkki !  taputa sanarytmissä

Olen kissa pistoksissa.                   taputa syliin kissan askeleita  

(kitarasoolo)                    omat kehotaputukset

Nappaan juntin, helpotunkin,                 tartu punkkiin kädet ojentaen ja nyrkkiin puristaen 

punkki lähtee pois!                   ravistele käsiä

Kissa ravistaa,   ravistele kuin kissat

punkki putoaa;   lennätä punkki pois kädet auki ojentaen

Huomaan sinut nyt   peitä silmät vuorokäsin

aivan helposti!   kädet pois silmien

*  Soitto kitaralla tai kanteleella:

Soita kitaralla tai kanteleella oma punkkikomppi, demppaa kielet AI-sanalla.

1-2-3-4-5-6- AI!   Tai 1-2-3-4-AI-AI !

*  Soitto rytmisoittimin:

Ostinatot avuksi punkinpoistoon esim. pinsetit, poimijat, panta, rauta, ex spot.. Soita rytmisoittimin  
esim. marakassein, kapuloin.



h











                         AURINKO - VÄRILAULU

Piirrän tähän auringon,  tee käsillä aurinko

puiston, meren, ruohikon,  levitä sormet ruohikoksi

velhokukan sinisen,   kasvata ruohikosta velhokukka

taikakissan keltaisen.   nosta kädet kissankäpäliksi

Piirrän kevätkadun,   piirrä kädellä katu ilmaan

hassunhauskan sadun,   piirrä toisella kädellä satu ilmaan

ilmaan laulun,                    piirrä taulu molemmilla käsillä ilmaan

kevättaulun !                   heiluta käsiä

Outro:

Velhokukka herää,

Taikakissa kerää,

Kukkakimpun oman,

Taikoo värin soman !

*  Värilaulu:

Minkä värinen on sinun taikakissasi? Lauletaan eri värisistä taikakissoista. Kissoilla voi olla erivärisiä huiveja 
taikaviittoinaan. Piirretään eri värisiä taikakissoja.

* Sateenkaarikangas-tanssi:

Keksitään taikakissojen oma väritanssi sateenkaarikankaan kanssa: piirissä pyörien, eri tasoissa liikkuen, 
heilutellen..

*  Soitto:

Soitetaan outro pianolla tai laatoilla kromaattisesti liikkuen.





     FARRUCATTI

UN – DOS – un – dos – tres !                polkaisut sanarytmissä

Olen katti,                                  Farrucatti seisoo ryhdikkäästi kyynärpäät kannatettuina

Farrucatti Cadizin.                                Farrucatti pyörähtää ympäri

Asun puussa, tulen alas illan suussa.               kiipeää puuhun, laskeutuu kyykkyyn

Kaivan kotelosta kitaran Ja soitan solean !         ottaa kitaran kotelosta ja soittaa (ilma)kitaraa

Pistän tanssikengät jalkaan,               1 polkaisu jalkaan-sanan jälkeen

takatassuun ja poljen jalkaa !                                  1 polkaisu ”takatassuun”- ja ”jalkaa”-sanan jälkeen 2 polkaisua

UN- DOS- un – dos - tres!               jaloilla tarmokkaasti polkaisten sanarytmissä

Olen kisu,                                Misu seisoo ryhdikkäästi kädet pään päällä kannatettuina

espanjalainen misu.                              ranteitten pyöräytys flamencomaisesti

Asun puussa, tulen alas illan suussa.             kiipeää puuhun, laskeutuu kyykkyyn

Kaivan kotelosta kitaran ja soitan solean !       ottaa kitaran kotelosta ja soittaa (ilma)kitaraa

Pistän tanssikengät jalkaan,              1 polkaisu jalkaan-sanan jälkeen

takatassuun ja poljen jalkaa !                             1 polkaisu ”takatassuun”- ja ”jalkaa”-sanan jälkeen 2 polkaisua

UN - DOS – un – dos - tres !              jaloilla tarmokkaasti polkaisten sanarytmissä

* Flamencokissojen tanssi:

Harjoitellaan ryhdikkäät flamenco-asennot, tarmokkaat flamenco-polkaisut ja flamenco-ranteitten pyöräytykset. Ja 
sitten tanssin pyörteisiin!

* Laulu:

Opetellaan flamenco-niekun laulamista laulutassun avulla. Keksitään omia niekkuja. Piirretään omat niekut omin 
flamenco-nuotein.

* Soitto: 

Soitetaan kitaralla alku- ja välisoitto: UN DOS  un  dos  tres,





SUURI METSÄSTÄJÄ SOHVALLA

Villikissan huumaa, kun metsästää puumaa, tangotömistelyt rivissä kohti seinää

savannilla kuunvalon loisteessa.  Lois-tees-sa tömistelyt ja  pään käännös 

Villikissan huumaa, kun metsästää puumaa, tangotömistelyt takaisin omille paikoille

savannilla kuunvalon loisteessa.  Lois-tees-sa tömistelyt ja pään käännös

Makaako sohvallasi suuri metsästäjä?  hidas tangotaivutus

Makaako sohvallasi suuri metsästäjä?  hidas tangotaivutus

Miiiau!                                    kissan oma venytys

* Soitto:

Soitetaan tango- ostinatoja eri rytmisoittimin: soh-val-la kis-sa (tam-tam-tam,-ti-ti)

 





käsinuket VENLA MARTIKAINEN




