
Laulupussi

Hämähämähäkki

Hämähäkki
1. Hämä-hämähäkki kiipes langalle.
Tuli sade rankka, hämähäkin vei.
Aurinko armas kuivas satehen,
hämä-hämähäkki kiipes uudelleen.

2. Muura-muurahainen kortta kuljettaa,
ahkerasti työssään aina ahertaa.
Valmis on kohta keko komea,
muura-muurahainen kortta kuljettaa.

3. Heinä-heinäsirkka soittaa viuluaan,
heinikossa hyppii sinne tänne vaan.
Pieni sinikello käypi nukkumaan,
heinä-heinäsirkka soitta viuluaan.

4. Sääski-sääski pieni surraa parvessaan,
suvipäivä kuluu siinä touhussaan.
Illanvarjot saapuu, siivet kimaltaa,
sääski-sääski pieni surraa parvessaan.

5. Hämä-hämähäkki kutoo verkkojaan,
pieni lintu lensi siihen katsomaan.
Aurinko laski kauas vuorten taa,
hämä-hämähäkki kutoo verkkojaan. 

Elefanttimarssi
Elefanttimarssi
Yksi pieni elefantti marssi näin  
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin pyysi hän 
mukaan yhden toverin.

Kaksi pientä elefanttia....

Sammakko
Pienet sammakot
Pienet sammakot, pienet sammakot ne 
lystikkäitä on.
Pienet sammakot, pienet sammakot ne 
lystikkäitä on.
Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan.
Ei korvia ei korvia ei häntää laisinkaan.

Saku Sammakko
1. Saku Sammakko kosiomatkallaan,
ahaa, ahaa.
Saku Sammakko kosiomatkallaan
hän lauleli kauniita laulujaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

2. Hän Hillevi Hiiren tavatessaan
ahaa, ahaa.
Hän Hillevi Hiiren tavatessaan,
pyysi mukanaan tulemaan pappilaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

3. Mikset kultasein kosinut aikanaan,
ahaa, ahaa.
Mikset kultasein kosinut aikanaan,
minut Matias Myyrälle naitetaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

4. Sulle Matias sovi ei ollenkaan,
ahaa, ahaa.
Sulle Matias sovi ei ollenkaan,
sillä multaa on myyrällä varpaissaan
ahaa, ahaa, ahaa.

5. Mutta Hillevi Hiirestä huomataan,
ahaa, ahaa.
Mutta Hillevi Hiirestä huomataan,
että nainen on nainen aina vaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

6. Häitä Hillevi Hiiren soitetaan,
ahaa, ahaa.
Häitä Hillevi Hiiren soitetaan,
on Hepokatti Heikki nyt sulhasenaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

7. Ei kelvannut Saku, ei Matiaskaan,
ahaa, ahaa.
Ei kelvannut Saku, ei Matiaskaan,
sillä Heikki se soitteli viulullaan,
ahaa, ahaa, ahaa.

8. Saku Sammakko ei enää huomaakaan,
ahaa, ahaa.
Saku Sammakko ei enää huomaakaan,
että multaa on myyrällä varpaissaan,
ahaa, ahaa, ahaa. 

Jänis
Jänis istui maassa 
1. Jänis istui maassa torkkuen, torkkuen. 
Mikä sul on jänönen, kun et enää hyppele? 
Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois.

2. Varo metsäkoiraa jänönen, jänönen. Koira 
siit on iloinen, kun et enää hyppele. Hyppää 
pois, hyppää pois, hyppää pois.

3. Jänikselle tuli tohtori, tohtori. Antoi sille 
lääkettä sekä kylmää
käärettä, käärettä, käärettä, käärettä.

4. Jänis pisti päänsä pensaaseen,  
pensaaseen. Jokos terve olet nyt,
lääkkeeseesi kyllästyt, kyllästyt, kyllästyt, 
kyllästyt?

Veturi
Pienen pieni veturi 
Pienen pieni veturi aamulla kerran
hieroi hyvin savuisia silmiään.
Sitten se pihisi ja puhisi ja yski:
Tsuku tsuku tsuku tsuku, lähdetään!

Tähti
Tuiki tuiki tähtönen 
1. Tuiki tuiki tähtönen
iltaisin sua katselen
korkealta loistat vaan
katsot alas maailmaan
tuiki, tuiki tähtönen
iltaisin sua katselen.

2. Kaikki lapset maailman
tähtösiä katselee
Miettivät miks loistaa ne
maahan asti valaisee
Kaikki lapset maailman
tähtösiä katselee


