
Liite 2 

Loruja leikin aloitukseen 

  

1. Auto ajoi kilparataa, mittari näytti kahtasataa. Yksi pyörä putosi pois. 

2. Isä osti auton, se on ihan mauton. 

Auto on turbo, kuski on urpo. 

Puh, pah, pelistä pois 

3. Entten tentten teelikamentten, 

hissun kissun vaapulavissun. 

Eelin keelin klot, viipula vaapula vot. Eskon saun piun paun, nyt mä lähden tästä pelistä pois. 

3. Maalari maalas taloa sinistä ja punaista. Illan tullen sanoi hän: 

Nyt mä lähden tästä pelistä pois. 

4. Näinpä kerran unta, että maistoin lunta. Lumi oli sakeaa, lämpöistä ja makeaa. Hyppäsin ja heräsin. Ei se 

ollut lunta, sehän oli unta. Kello oli viisi. 

Yks, kaks, kolme, neljä, viis. 

5. Mitä sait palkkaa? Viis, kuus poikaa. Mitkä niiden nimet ovat? Suutari, Räätäli, Pikipöksy Pietari, 

Kengänkannan koputtaja, Naskalin naputtaja. 

Menen tästä kultaportista pois! 

6. Elli keitti vellii, antoi Matin maistaa. Matti kaatoi lattialle, 

Maija pyyhki pois. 

Puh, pah, tästä pelistä pois! 

7. Ulle dulle dof kinkke laade kof 

koffe laade kinkke laade ulle dulle dof. 

8. Hane fane fekkun 

ud meri mekkum 

hebe mebe meibis 

ihi lihi lei. 

9. Pikku nalle tanssi nahkahame päällä. Nahkahame repesi, pikku nalle häpesi. 



10. Enten taar 

kapanel naar 

issafel popanel 

pim pim pam. 

11. Asrer kaster kaaet saa sastermannimillitsaa lapetun niperaa syrpyt nyrpyt kolkkinos. 

12. Ankuta rankuta rillet ruu 

setter vaaper viiper vuu. 

Aamun kaamun setter kaamun 

vinska poika kummin kam. 

13. Kävelin kerran kaupungilla, kuulin siellä kellon lyövän. Mitä kello silloin löi? (Se, ketä osoitetaan tällä 

kohdalla, vastaa esim. kahdeksan.) 

Sitten lasketaan: yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan. 

14. Apina kapina kiipes puuhun, putosi sieltä poliiisin suuhun. Poliisi luuli makkaraks ja puraisi siitä palan 

pois! 

15. Kis kis kippurahäntä huomenna mennään Lappeenrantaan Mitä sinne tekemään? Kissanpoikia 

pesemään 

16. Hippa-Heikin laiva läksi varttia vailla kuus, onkapannu uus, tallukoita uunin päällä kuivumassa kuus: yks, 

kaks, kolme, neljä, viis, kuus. 

17. Olipa kerran almanakka. 

Kun sitänyppi, niin se hyppi, 

ja kun siihen kajos, niin se hajos. 

  

 


