
   
  

  

   

                   

  
 
Ohjeita yhteisleikkeihin 

Keräsimme pääkaupunkiseudun leikkipuistojen lapsilta ja aikuisilta suosikkileikkejä. Voitte 
harjoitella leikkejä etukäteen ja leikitään näitä – ja monia muitakin – sitten yhdessä 
Narinkkatorilla! 

 
Pää, olkapää, peppu 

”Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa.  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.” 

Kosketaan laulussa mainittuja eri kehon osia. Säkeistöt lauletaan useaan kertaan 
siten, että tempo kasvaa joka säkeistöllä. 

”Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. 
Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. 
Ögon, öron, kinden klappen får. 
Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå.” 

Metrolla mummolaan 

”Limpsin lampsin jalkapatikalla, patikalla joo. (marssitaan paikallaan)  
Köröttelen köröttelen kympin ratikalla, ratikalla joo. (hytkytään paikallaan)  
Soitan kelloa, painan nappia, tällä pysäkillä pois. (painetaan ”nappia”)  
Liukuportaita metroon ja metrolla mummolaan!” (näytetään molemmilla käsillä 
mäkeä alas) 

Suutari, räätäli, pikipöksy 

”Suutari räätäli pikipöksy pietari kengänkolistaja naskalinnaputtaja mene sinä 
portista pois pois...” 

Hypitään yhdellä jalalla ja lauletaan laulua. Leikistä putoaa pois, kun ei enää jaksa 
hyppiä. Jatketaan, kunnes jäljellä on enää yksi hyppijä. 



   
  

  

   

 

Sahaan, sahaan poikki puun 

”Sahaan, sahaan poikki puun (seistään parin kanssa kädet ristikkäin)  
suuriks haloiks, pieniks paloiks. (tehdään käsikkäin sahausliikettä)  
Nies nies nuu, nies nies nuu.” (kohotetaan kädet ylös – ja korotetaan ääntä ) 

Pyörät ne pyörivät ympäri  

”Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri (pyöritetään sivuilla käsiä)  
pyörät ne pyörivät ympäri koko päivän. (taputetaan käsiä yhteen)  
 
”Pyyhkijät pyyhkivät viuh, viuh, viuh…” (heilutetaan kättä edessä kuin pyyhkijää)  
 
”Torvi se töötötti tööt, tööt, tööt...” (painetaan kädellä leikkitorvea tai omaa nenää)  
 
”Ihmiset ajella hytkytti, hytkytti ja hytkytti…” (istutaan ja hytkytään) 

 

 ”Hjulena på bussen, de går runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt. 
Hjulena på bussen de går runt runt runt, runt i hela staden.” 

  
”Dörrarna på bussen de går ut och in, ut och in, ut och in…” 
 
”Fönstrena på bussen de går upp och ner, upp och ner, upp och ner…” 
 
”Barnen på bussen säger bla, bla, bla…” 

 

Lisäksi tanssimme torilla yhdessä Aarne Alligaattorin tanssi -kappaleen. Voitte katsoa videon 
ja tutustua tanssiliikkeisiin Aarne Alligaattorin opastamana osoitteessa 
https://youtu.be/aW7Op48NyDI 

https://youtu.be/aW7Op48NyDI

