NettiPyhis talvilauluja tammikuu 2015
Koska Luistellaan
Koska lasketaan pulkkamäkeä? (esitetään mäenlaskua)
Kun maassa on lunta ja pakkasta! (taputetaan käsiä laulun tahdissa)
Koska lasketaan pulkkamäkeä? (esitetään mäenlaskua)
No tietysti talvella! (hypätään korkealle ilmaan)
Koska hiihdellään pitkin metsiä? (esitetään hiihtoa)
Kun maassa on lunta ja pakkasta!
Koska hiihdellään pitkin metsiä?
No tietysti talvella!
Koska luistellaan ihan muuten vaan? (esitetään luistelua)
Kun maassa on lunta ja pakkasta!
Koska luistellaan ihan muuten vaan?
No tietysti talvella!
Koska tehdään taas lumiukkoja? (pyöritellään palloja)
Kun maassa on lunta ja suojasää!
Koska tehdään taas lumiukkoja?
No tietysti talvella!
Pakkaslaulu
Painui mittari nollaan (mennään kyykkyyn)
siinä sitä nyt ollaan
Kaikki hytisemässä (värjötellään kylmästä)
yskää rytisemässä
Haaa-tsiih! (hypätään seisomaan)
Kohta sinäkin kaappaat
talvimyssyn ja saappaat (esitetään pukeutumista)
Talven voima kun jyllää
pilvimassoja myllää.
Haaa-tsiih! (lennähdetään aivastuksen voimasta pyllylleen)
Rati-riti-ralla
Rati riti ralla tuli talvi halla.
Kuuraparta tuiskutukka, lumiviitta harmaasukka.
Rati riti ralla sellainen on halla.
Rati riti ralla. Mistä tuli halla?
Tuolta Pohjan tuntureilta,
Lapin lasten laitumilta.
Rati riti ralla, sieltä tuli halla.
Rati riti ralla,mitä teki halla?
Puhui metsät puhtahiksi,
jäät ja järvet kantaviksi.

Rati riti ralla, sitä teki halla.
Rati riti ralla, hyvin teki halla:
saapi lapset lasketella,
luistella ja lauleskella.
Rati riti ralla, kiitoksia halla!
Siinähän esitetään kulloinkin laulussa esiintyvää toimintoa. (Kuurapartaa suitaan leuassa käsillä,
tuiskutukkaa heilutellaan käsillä pään yllä, harmaata sukkaa kiskotaan jalkaan jne)

Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee
Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee,
nysäpiipun, nysäpiipun suuhunsa sulkee.
Olalle he taputtavat ystävää ja veikkaa,
hangella heittelevät kupperiskeikkaa.
Lumiukko, lumiukko pyöreä kuin pulla,
hauska on sun kerallasi tanssimahan tulla.
Kädessä on keppi ja nappina on hiili,
ketterä on pyörimään kuin automobiili.
Pakkasaamuna paleltaa
Pakkasaamuna paleltaa,
pikkusormet jo punoittaa,
pakkasaamuna paleltaa
tule lähemmäs.
Seisotaan piirissä, hyristellään, taputellaan/halataan itseä, taputetaan ja taas hyristellään
ja tule lähemmäs, sipsutetaan muutama askel piirin keskustaan päin..
Laulu lauletaan monta kertaa ja laulaa sormista, varpaista, korvista ja poskista.
ja vaikka vähän nopeuttaen ja lopuksi ollaan kaikki siellä piirin keskellä
ja tulipas lämmin!

Oravan Pesä
Kas kuusen latvassa oksien alla
on pesä pienoinen oravalla.
Sen poikaset siinä kun leikkiä lyö
ja pikku hampahin siementä syö.
On siinä vihreä, vilpoinen katto
ja naavoista lämpöinen lattiamatto
ja pikkuruikkuiset ikkunat
ja vuoteena sammalet vihannat.
Kun talven tuulet ne metsässä laukkaa
ja lumet ne lentää ja pakkanen paukkaa,
niin oravan pesästä pienoinen pää
se ikkunan reiästä pilkistää.
Ja kuusonen tuutivi tullessa ehtoon
siel oravan poikaset tuttuhun kehtoon.
Ja elämä heillä on herttaisaa,
kun kuusen latvassa keinua saa.

