Nettipyhis elo 19 kirje

Elonkorjuu
Kuuma hohtaa aurinko ja vilja kypsä on.
Pam, pam, rumpu kaikuu vilja kypsä on.
Isoisä hoitaa tuolla mehiläisiään.
pam, pam rumpu kaikuu vilja kypsä on.
Mummo poimii luumuja ja ruokkii porsaitaan.
pap, pam rumpu kaikuu vilja kypsä on
Tyttö istuu penkillä ja kehrää pellavaa
pam, pam rumpu kaikuu, vilja kypsä on.
Poika leikkaa rypäleitä hiljaa hyräillen
pap. pam, rumpu kaikuu, vilja kypsä on on.
Nyt on tullut korjuuaika, kohta juhlitaan.
Pam, pam, rumpu kaikuu vilja kypsä on.
unkarilainen kansansävelmä suom. Samppa P. Asunta

Hei!
Ja tervehdys sinulle nettipyhiksen löytänyt.
Elokuu on tullut ja syksy tuo tullessaan arjen ja myös nettipyhis pääsee taas vauhtiin.
Toivottavasti sinulla on ollut leppoisa ja mukavien hetkien kesä.
Tässä paketissa on syksy aiheena. Hartaus ajatuksena on keskittyä niihin asioihin, mistä
voimme kiittää.
Lisäksi on syksyinen sanaristikko. Vastaukset ovat tässä alla. Syysretkien virikkeeksi on
tässä luontobingo. Voit ottaa vaikka tarroja ja lähteä retkelle ja katsomaan, löydätkö kaikki
kuvan esittämät jutut. Kuvatiedot kuvabingoon ovat pixabaystä ja googlesta. Askartelu on
syksyinen auringonlasku –taulu. Sen voit tehdä silkkipaperista, jolloin saat siitä
ikkunakoristeen tai väripapereilla seinätauluksi. Taulun voi lähettää jopa syysiloksi
läheiselle. Tässä paketissa on lisäksi syysjutteluun lasten kanssa ja sanaristikkoonkin
vinkiksi erilaisia kuvia, joita voit myös käyttää. Syyslauluja löydät mm. tästä alta.
Aurinkoisia ja tunnelmallisia syyskesän hetkiä, Pirjo ja Mari
Sanaristikon vastaukset:
1.

Sieni 2. lyhenee 3. yö 4. sade 5. muuttavat 6. mustikka 7. ruska 8. tähti 9. porkkana 10. koulu 11. puolukka
12. syysaurinko

Popsi, popsi porkkanaa
Popsi, popsi porkkanaa,
hampaita se vahvistaa.
Nami, nami, nami, nami porkkanaa,
hampaita se vahvistaa.
Maista, maista mansikkaa,
sitä ei voi vahvistaa.
Nami, nami, nami, nami, mansikkaa,
sitä ei voi vahvistaa.
Haukkaa, haukkaa hedelmää,
omenaa tai päärynää.
Nami, nami, nami, nami hedelmää,
omenaa tai päärynää.
säv. Markku Kopisto san. Chrisse Johansson ja Asta Kaukonen

Tuulee, tuulee...
Tuulee, tuulee syksyllä syksyllä.
Tuulee, tuulee syksyllä näin.
Phuu phuu (puhalletaan) syksyllä syksyllä,
phuu phuu syksyllä näin.
Vettä, vettä syksyllä syksyllä.
Vettä, vettä syksyllä näin.
Tip tip tip tip tip tip syksyllä syksyllä,
tip tip tip tip tip tip syksyllä näin.
säv. ja san. Anne Laurila

Nalle Puhin sadelaulu
Sataa sataa ropisee pilipili pom, pilipili pom
varpaitakin palelee, pilipili, pom-pom-pom
varpaitakin palelee, pilipili pom.
Sataa, sataa ropisee, pilipili pom, pilipili pom
Koko pieni Nalle Puh on nyt märkä, uh-huh-huh.
Koko pieni Nalle Puh on nyt märkä, huh!
Sill' ei maistu hunaja, pilipili pom, pilipili pom.
Eikä myöskään vadelma, pili pili pom pom pom,
eikä myöskään vadelma, pili pili pom.
Säv. Bruno Jubelsky

