Ystävyysleikkejä ja loruja

MISSÄ ON PEUKALO

PIIRRÄN SYDÄMEN
( lauletaan Tuiki, tuiki, tähtönen-sävelellä)
1. Piirrän selkään sydämen, kauniin
tummanpunaisen.
Tiedät, että rakastaa Taivaan isä maailmaa.
2. Alku sama kuin edellä……
Tiedät, rakastan, hoidan hellin sinua.

Ensin laitetaan kädet selän taakse ja
laululeikki "Missä on peukalo..." tyyliin näin:

KAVERIN KANSSA
”Näin tätä leikkiä leikitään,
parit viedään toisiltaan.
Tule, tule tänne vaan vierelleni seisomaan”.
Lapset ottavat itselleen parin, jonka kanssa
seisovat vierekkäin. Ohjaaja voisi olla ensiksi
parittomana. Laulua laulattaessa ohjaaja etsii
itselleen paria menee jonkun lapsen viereen
ja se lapsi, joka jää ilman paria on seuraava
etsijä, joka etsii uutta.

TULE YSTÄVÄKSI NÄIN
Tule ystäväksi näin, kaveriksi nimittäin,
paljon hauskempaa on käsikkäin.x2
Kädet yhteen lyön jaloillani tömistän ja
lopuksi näin hypähdän.x2

KIERRÄN, KULJEN NÄIN
Kierän kuljen näin, miss’ on ystäväin.
Liinan hälle levitän ja poskeansa silitän.
Hän on mun ystäväin.
Lapset istuvat piirissä ja yksi lapsista saa
liinan ja alkaa kiertämään kuljettaen liinaa.
lauletaan laulua: Kierrän, kuljen……
Lapsi valitsee seuraavan ojentaen hänelle
liinan ja leikki jatkuu...

Tässä on peukalo, mistä saisin ystävän?
Tässä on toinen peukalo, siinä sulle ystävä.
Tässä on etusormi....
Tässä on kokokäsi....
ja aina "siinä sulle ystävä"
kohdalla molempien käsien
peukut, etusormet...kokokäsi
taputellaan vuorollaan
vastakkain.

RAKKAUS TUO ILOA
Rakkaus tuo iloa, rakkaus tuo iloa, joka
sydämeen, joka sydämeen. Rakkaus tuo
lohtua, rakkaus tuo lohtua mieleen
murheiseen, mieleen murheiseen. Rakkaus
vain leviää, rakkaus vain leviää, kun mä sitä
jaan, kun mä sitä jaan. Jeesukselta sitä saan ,
Jeesukselta sitä saan , lisää aina vaan. Lisää
aina vaan.
ORKESTERILAULU
Hanna tässä soittaa, soittaa, soittaa. Hanna
tässä soittaa marakassia. Kaikki mukaan
vaan, kaikki mukaan vaan, kaikki mukaan
vaan soittamaan.
YSTÄVYYDENTALO
1.Rakennetaan taloa ystävyyden taloa
riittää kyllä valoa, kun rakennetaan taloa.
Naulataan seinät, kop,kop, kop, kopx2
Naulataan seinät kop.
2.Rakennetaan taloa….
Maalataan seinät tsiu,tsiu. tsiu,tsiu 2x
Maalataan seinät tsiu.
3.Rakennetaan taloa….
Muurataan takka läts,lits,läts,lits
Muurataan takka läts.
4.Rakennetaan taloa…..
Nostetaan katto hiiop, hiiop 2x
5. Rakennetaan taloa….
Vietetään juhlaa jippii,jiippii

