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LITS, LÄTS
-leikkiohjeet & sanat
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1.

TEILLE TEITÄ

Me tehdään teille teitä, teitä teitä varten 
(voit toimia joko lapiomiehenä tai ajella asvalttikonetta)
Me tehdään teille teitä, siis töitä teitä varten
Mutkaisia ja suoria, mutkaisia ja suoria
(näytä käsillä mutkainen ja suora tie)
Leveitä ja kapeita, leveitä ja kapeita
(näytä käsillä leveä ja kapea tie)
Tasaista asvalttia!
(vie kädet edestä sivuille ja takaisin kämmenet alaspäin)

Me tehdään teille teitä, teitä teitä varten
Me tehdään teille teitä, siis töitä teitä varten
Ylämäkiä ja pyöräteitä, ylämäkiä ja pyöräteitä 
(vie kädet kämmenet yhdessä yläviistoon eteen jasitten käsillä ”polkemisliikettä)
Alamäkiä ja suojateitä, alamäkiä ja suojateitä
(vie kädet kämmenet alaspäin eteen alaviistoon ja tee käsillä suojatien viivat eteesi)
Tasaista asvalttia!

 

Me tehdään teille teitä, teitä teitä varten
Me tehdään teille teitä, siis töitä teitä varten
Risteyksiä ja ympyröitä, risteyksiä ja ympyröitä 
(laita kädet kyynärpäitä myöten ristiin eteen kämmenet alaspäin ja  
piirrä sitten iso laakea ympyrä kädet yhdessä, kämmenet alaspäin)
Siltoja ja tunneleita, siltoja ja tunneleita
(laita vasen käsi eteesi ja vie oikea käsi sen yli ja sitten alta)
Tasaista asvalttia!
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2.

AUTOLLA AJETAAN

Autolla ajetaan varo-varo-vasti
(kaksin käsin ratista kiinni, muista turvavyö)

Ettei kaatuisi kallis lasti
(kädet pystyyn kasvojen eteen ja kallista niitä vasemmalle)

Suoraa tietä, suoraa tietä
(vie kämmenet yhdessä kädet poispäin itsestäsi)

Mäkiä on matkan varrella
(näytä käsillä kämmenet yhdessä ylös-alas liikettä )

Pois mummot ja vaarit alta
(pyyhkäise molemmilla käsillä vuoroin vasempaan ja oikeaan)

tie näyttää kapealta
(vie kämmenet lähelle toisiaan)

Mittari näyttää kahdeksaa kymppiä
(heiluta toista kämmentä puolelta toiselle kasvojen edessä)

Jarrut on epäkunnossa
(polkaise useamman kerran oikealla jalalla ”jarrupoljinta”)
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3.

FILLARILLA

Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa
(kaksin käsin kiinni ohjaustangosta, nostele vuoroin kantapäitä lattiasta)
Fillarilla tral-lal-laa, kypärä kallellaan
(heiluttele päätä puolelta toiselle)
Poljetaan, ohjaillaan, kurvaillaan
(kääntele ohjaustankoa puolelta toiselle, jatka polkemista)
Ja perille kun päästään - jarrutetaan
(polje oikealla jalalla kovasti jarrua)

Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa
(jatka pyöräilemistä)
Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa

Nalle on kyydissä etukorissa
(näytä molemmilla etusormilla pyörän etuosaa)
Kissa istuu tarakalla
(näytä molemmilla peukaloilla olkapäiden yli selän taakse)
Pupujussi pelkää selkärepussa
(kädet ristiin rinnan yli, kämmenet olkapäillä ja ”pelokas” ilme)
Minä vaan poljen ja soitan kelloa
(jatka polkemista ja rimpauta oikealla peukalolla pyörän kelloa)

Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa
(jatka pyöräilyä)
Fillarilla tral-lal-laa, kypärä kallellaan
(heiluttele päätä puolelta toiselle)
Poljetaan, kurvaillaan, hurjastellaan
(vauhti kovenee, laita niska kyyryyn ja kasvot lähemmäs ohjaustankoa)
Perille kun päästään – jarrutetaan
(polje oikealla jalalla kovasti jarrua)

Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa
(jatka leppoisaa pyöräilyä)
Fillarilla tral-lal-laa, ajellaan tral-lal-laa
(laula tai viheletele mukana )
Fillarilla tral-lal-laa…
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4.

MISSÄ ON PEUKALO

Missä on peukalo, missä on peukalo
(molemmat kädet selän takana piilossa)
Täällähän minä
(tuo oikea peukalo eteen kasvojen korkeudelle)
Täällähän minä
(tuo vasen peukalo eteen kasvojen korkeudelle)
Mitä sulle kuuluu
(koukista ja oikaise oikeaa peukaloa)
Kiitoksia hyvää
(koukista ja oikaise vasenta peukaloa)
Juostaan pois
(vie oikea käsi takaisin selän taakse)
Juostaan pois
(vie vasen käsi takaisin selän taakse)

Missä on etusormi, missä on etusormi
(leikki etenee samoin, nyt etusormin)
Täällähän minä, täällähän minä
Mitä sulle kuuluu, mitä sulle kuuluu
Juostaan pois, juostaan pois

Missä on keskisormi, missä on keskisormi
(leikki etenee samoin, nyt etusormin)
Täällähän minä…

Missä on nimetön, missä on nimetön
(leikki etenee samoin, nyt nimettömillä)
Täällähän minä…

Missä on pikkurilli, missä on pikkurilli
(leikki etenee samoin, nyt pikkurilleillä)
Täällähän minä…

Missä on koko käsi, missä on koko käsi
(leikki etenee samoin, nyt koko kämmenellä)
Täällähän minä…

Missä on nyrkki, missä on nyrkki
(leikki etenee samoin, nyt nyrkein)
Täällähän minä, täällähän minä
Mitä sulle kuuluu, kiitoksia hyvää
Juostaan pois, juostaan pois
(lopuksi nyrkit piiloon selän taakse)
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5.

LITS, LÄTS

Sataa vettä, sataa vettä aina vaan, kaatamalla suorastaan
(aloita kädet ylhäällä, tuo kädet alas asti samalla sormia heilutellen kaksi kertaa)
Hetken päästä aivan varmaan kastutaan, 
ovesta pihalle kun astutaan
(tee sama liike uudestaan kaksi kertaa)

LITS (polkaise oikea jalka maahan)
LÄTS (polkaise vasen jalka maahan)
LÄSSÄHTÄÄ (hyppää ”lätäkköön” tasajalkaa)
LITS (polkaise taas oikea jalka maahan)
LÄTS (polkaise taas vasen jalka maahan)
LOSSAHTAA (hyppää ”lätäkköön” taas tasajalkaa)
LITS, LÄTS -  LÄSSÄHTÄÄ LITS, LOTS - LOSSAHTAA
(uudestaan sama kuin edellä)
Kumisaappaat jalassa kun lätäkössä marssitaan
(marssi paikallasi )

Sadepisaroita monta miljoonaa, 
taivaalta meidän niskaan putoaa
(tuo kädet ylhäältä alas, samalla sormia heilutellen taas kaksi kertaa)

Vesilätäköitä piha tulvillaan, 
rohkeasti vaan testaamaan
(kuvaile käsillä isoja lätäköitä pyörivin liikkein kämmenet alaspäin)

LITS, LÄTS -  LÄSSÄHTÄÄ, LITS, LOTS - LOSSAHTAA
(polkaisut ja tasajalkahyppy, kuten alussa)
LITS, LÄTS - LÄSSÄHTÄÄ, LITS, LOTS -  LOSSAHTAA
Kumisaappaat jalassa, kun lätäkössä pompitaan
(pompi ”lätäkössä” tasajalkaa)

LITS, LÄTS – LÄSSÄHTÄÄ, LITS, LOTS – LOSSAHTAA
(polkaisut ja tasajalkahyppy kuten alussa)
LITS, LÄTS – LÄSSÄHTÄÄ, LITS, LOTS – LOSSAHTAA
Kumisaappaat jalassa, kun lätäkössä pompitaan
(tasajalkapomppimista ”lätäkössä” – vaihda lopuksi kuivat sukat)
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6.

LUMIUKOT (piirileikki)

Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee,
 lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee
(liikutaan rauhallisesti piirissä käsi kädessä myötäpäivää)
Nysä-tutin, nysä-tutin suuhunsa sulkee, 
nysä-tutin, nysä-tutin suuhunsa sulkee
(piiri pysähtyy, vie oikea peukalo suuhun)
Olalle ne taputtavat ystävää ja veikkaa,
olalle ne taputtavat ystävää ja veikkaa
(taputtele vieruskavereitasi olalle)
Hangella heittelevät kupperiskeikkaa, 
hangella heittelevät kupperiskeikkaa
(pyöritä käsiäsi kuin ”kissauinnissa” ylhäältä alas)

Lumiukko, lumiukko pyöreä kuin pulla,
lumiukko, lumiukko pyöreä kuin pulla.
(näytä molemmin käsin suuren suuri ”vatsa)
Hauska on sun kerallasi leikkimähän tulla,
hauska on sun kerallasi leikkimähän tulla.
(taputtele käsiä yhteen, vuoroin oikealla ja vasemmalla kädellä lyöden)
Kädessä on keppi ja nappina on hiili,
kädessä on keppi ja nappina on hiili
(pitele oikealla kädellä sivulla ”luutaa” ja näytä sitten kädellä ylhäältä
alas ”nappeja” vatsan päällä)
Ketterä on pyörimään kuin automobiili,
ketterä on pyörimään kuin automobiili,
ketterä on pyörimään kuin automobiili.
(vääntele kaksin käsin rattia, ja pyörähdä samalla ympäri)
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7.

PEIKKOPIIRI (piirileikki)

Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii peikkosiskot
(kuljetaan käsikkäin piirissä)
Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii peikkosiskot
S (pysähdys ja nosta käsi ylös, näytä peukalo, muu käsi vielä nyrkissä)
T (näytä peukalon lisäksi etusormi)
O (näytä peukalon ja etusormen lisäksi keskisormi)
P (nimetön mukaan)
STOP (näytä kaikki sormet, käsi ylhäällä)

Tahdissa taputa, tahdissa taputa (taputa käsiä yhteen tahdissa)
Pole, pole jalkaa, pole, pole jalkaa
(kädet lanteilla, polje vuoroin vasenta ja vuoroin oikeaa jalkaa maahan)
Tahdissa taputa, tahdissa taputa, pole,  
pole jalkaa, pole pole jalkaa (samat liikkeet uudestaan)

Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii…
(Kuljetaan taas käsikkäin piirissä)

Pole, pole jalkaa, pole pole jalkaa
(kädet lanteilla, polje vuoroin vasenta ja vuoroin oikeaa jalkaa maahan)
Ympäri pyörähdä, ympäri pyörähdä
(pyörähdä ympäri rauhallisesti kaksi kertaa)
Pole, pole jalkaa, pole, pole jalkaa, ympäri pyörähdä, ympäri 
pyörähdä (samat liikkeet uudestaan)

Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii…
(kuljetaan taas käsikkäin piirissä)

Ympäri pyörähdä, ympäri pyörähdä(pyörähdä ympäri rauhallisesti kaksi 
kertaa)
Kyykkyyn ja ylös, kyykkyyn ja ylös
(käväise kaksi kertaa syvässä kyykyssä)
Ympäri pyörähdä, ympäri pyörähdä, kyykkyyn ja ylös, kyykkyyn 
ja ylös. (samat liikkeet uudestaan)

Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii…
(kuljetaan taas käsikkäin piirissä)

Kyykkyyn ja ylös, kyykkyyn ja ylös
(käväise kaksi kertaa syvässä kyykyssä)
Tahdissa taputa, tahdissa taputa)
(taputa taas käsiä yhteen tahdissa)
Kyykkyyn ja ylös, kyykkyyn ja ylös, tahdissa taputa, tahdissa ta-
puta
(samat liikkeet uudestaan)

Piirissä pyörii peikkoveljet, piirissä pyörii ..
(piirileikki jatkuu…)
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8.

HUUTOKAUPASSA

Kävin huutokaupassa, ostin kaksi metriä – suoraa huutoa:
AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-AA
AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-A-AA-AA

Kävin huutokaupassa, ostin puoli litraa – hulvatonta ulvontaa:
UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-UU
UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-U-UU-UU

Kävin huutokaupassa, ostin pari kiloa – villiä karjuntaa:
ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-ÄÄ
ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-ÄÄ
ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-ÄÄ
ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄ-ÄÄ
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9.

BINGO

Iso musta kissa istui ikkunalaudalla,
iso musta kissa istui ikkunalaudalla,
iso musta kissa istui ikkunalaudalla
ja Bingo oli sen nimi.

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O
ja Bingo oli sen nimi.

Iso musta kissa istui ikkunalaudalla…
…ja Bingo oli sen nimi.

X   -I-N-G-O
(taputus) 
X   -I-N-G-O
(taputus)
X   -I-N-G-O
(taputus)
ja Bingo oli sen nimi.

Iso musta kissa istui ikkunalaudalla…
…ja Bingo oli sen nimi.

X -  X  -N-G-O
(kaksi taputusta)
X -  X  -N-G-O
(kaksi taputusta)
X -  X  -N-G-O
(kaksi taputusta )
ja Bingo oli sen nimi.

Iso musta kissa istui ikkunalaudalla…
…ja Bingo loi sen nimi.

Seuraavissa säkeistöissä edelleen aina yksi kirjain kerrallaan korvataan taputuksella.
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10.

KEINUTAAN

Keinutaan, hei me keinutaan,
kun keinussa opittiin itse vauhtia ottamaan.
Keinutaan, hei me keinutaan,
ja keinumalla saa koko maailman heilumaan.
Eikä meitä pelota pätkääkään,
eikä meitä huimaa tippakaan.
Vaikka varpaat osuu, vaikka varpaat osuu,
vaikka varpaat osuu melkein latvaan korkeimpaan.

Keinutaan, hei me keinutaan,
kun keinussa opittiin itse vauhtia ottamaan.
Keinutaan, hei me keinutaan
ja keinuminen saa meidät riemusta kiljumaan.
Eikä meitä pelota pätkääkään,
eikä meitä huimaa tippakaan.
Vaikka varpaat osuu, vaikka varpaat osuu,
vaikka varpaat osuu melkein pilveen pehmeimpään.

Keinutaan, hei me keinutaan,
Keinutaan, hei me keinutaan.
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11.

JOS SUL’ LYSTI ON

(leikitään sanojen mukaan)

Jos sul’ lysti on niin kädet yhteen lyö,
jos sul’ lysti on niin kädet yhteen lyö,
Jos sul, lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät sen
Jos lysti on, niin kädet yhteen lyö.

Jos sul’ lysti on niin napsuttele näin,
jos sul’ lysti on niin napsuttele näin,
jos sul’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät sen
Jos lysti on, niin napsuttele näin.

Jos sul’ lysti on niin tömistele näin,
jos sul’ lysti on niin tömistele näin,
jos sul ’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät sen
Jos lysti on niin tömistele näin.

Jos sul’ lysti on niin sano: Totta kai!
Jos sul’ lysti on niin sano: Totta kai!
Jos sul’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät sen
Jos lysti on niin sano: Totta kai!

Jos sul’ lysti on niin kaikki tämä tee-
(taputus-napsutus-tömistys-Totta kai!)
Jos sul’ lysti on niin kaikki tämä tee-
(taputus-napsutus-tömistys-Totta kai!)
Jos sul’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät.
Jos sul’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät.
Jos sul’ lysti on ja tiedät sen, 
niin varmaan myöskin näytät sen,
jos lysti on, niin kaikki tämä tee- 
(taputus-napsutus-tömistys-Totta kai!)
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12.

MUN BOOGIE

Kättä vasempaa, rennosti kun ravistaa
(ravistele vasenta kättä)
Kättä oikeaa, rennosti kun ravistaa
(ravistele myös oikeaa kättä)
Koko kroppa hytkyttää, tuttua sävelmää
(hytkytä kroppaa musiikin tahdissa)
Tää se on se mun boogie, tätä se on se mun boogie
(vapaamuotoista boogie-tanssia oman maun mukaan)
Ja kohta se on hmm-hmm-hmm- sunkin boogie!
(osoita molemmilla etusormilla kaveria)

Jalkaa vasempaa, rennosti kun ravistaa
(ravistele vasenta jalkaa, pidä tasapaino)
Jalkaa oikeaa, rennosti kun ravistaa
(ravistele myös oikeaa jalkaa, koeta pysyä pystyssä)
Koko kroppa hytkyttää, tuttua sävelmää
(anna kropan hytkyä musiikin tahdissa)
Tää se on se mun boogie, täätä se on se mun boogie
(jatka vapaamuotoista tanssahtelua)
Ja kohta se on hmm-hmm-hmm- sunkin boogie!
(osoita taas molemmilla etusormilla kaveria)

Lonkkaa vasempaa, rennosti kun ravistaa
(liikuttele vasenta lonkkaa musiikin tahdissa)
Lonkkaa oikeaa, rennosti kun ravistaa
(heiluttele oikeaa lonkkaa musiikin tahdissa)
Koko kroppa hytkyttää, tuttua sävelmää
(anna kropan hytkyä musiikin tahdissa)
Tää se on se mun boogie, tätä se on se mun boogie
(boogietanssahtelu jatkuu)
Ja kohta se on hmm-hmm-hmm- sunkin boogie-sunkin boogie.
(osoita taas molemmilla etusormilla kaveria!)
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13.

Vanha reissaaja lähti vuorta korkeaa päin,
kunnes vastaan tuli lumivyöry. Matka kesken se jäi.
(taputukset aina tahdissa kerran kämmenet reisiin ja kaksi taputusta kädet yhteen).
Hän lauloi: Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa
(taputukset jatkuu)
Sshhh-sshhh-sshhh
(käsien kierimisliike ylhäältä alas)
Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa. 
(taputukset jatkuu)
Sshhh-sshhh-sshhh
(käsien kierimisliike ylhäältä alas)
Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa
(taputukset jatkuu)
Sshhh-sshhh-sshhh
(käsien kierimisliike ylhäältä alas)
Juuda-dakka-diia-daa.

Vanha reissaaja lähti vuorta korkeaa päin, 
kunnes vastaan tuli musta karhu. Matka kesken se jäi.
(taputukset jatkuu tahdissa kerran kämmenet reisiin ja kaksi taputusta)
Hän lauloi: Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa
Sshh-sshhh-sshhh
(käsien kierimisliike ylhäältä alas)
Murr-murr-murr
(käsillä ”raavitaan” ilmaa, kynnet esillä)
Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa, 
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr
Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa, 
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr
Juuda-dakka-dia-daa.

Vanha reissaaja lähti vuorta korkeaa päin,
kunnes vastaan tuli susi-hukka. Matka kesken se jäi
Hän lauloi: Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa.
Sshh-sshh-sshh
Murr-murr-murr
Lääh-lääh-lääh
(kämmenistä korvat ja kieli ulos läähättäen)

VANHA REISSAAJA
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13.

Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa, 
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr-lääh-lääh-lääh
Juuda-dakka-dia, juuda-dakka-daa,
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr-lääh-lääh-lääh
Juuda-dakka-dia-daa.

Vanha reissaaja lähti vuorta korkeaa päin,
kunnes vastaan tuli lypsylehmä. Matka kesken se jäi.
Hän lauloi: Juuda-dakka-dia-juuda-dakka-daa
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr-lääh-lääh-lääh
tsit-tsit-tsit
(lypsyliike käsillä)

Juuda-dakka-dia-juuda-dakka-daa
Sshh-sshh-sshh-murr-murr-murr-lääh-lääh-lääh-tsit-tsit-tsit
Juuda-dakka-dia-juuda-dakka-daa.
Ssh-sshh-sshh-mur-mur-mur-lääh-lääh-lääh-tsit-tsit-tsit-
Juuda-dakka-dia-daa.

Vanha reissaaja lähti vuorta korkeaa päin,
kunnes vastaan tuli kaunis tyttö. Matka kesken se jäi.
Hän lauloi: Juuda-dakka-dia-juuda dakka-daa.
Sshh-sshh-sshh-mur-mur-mur-lääh-lääh-lääh-tsit-tsit-tsit
Pus-pus-pus
(huulet pussausasennossa, kolme muiskautusta)

Juuda-dakka-dia-juuda-dakka-daa
Sshh-sshh-sshh-mur-mur-mur-lääh-lääh-lääh-
tsit-tsit-tsit-pus-pus-pus
Juuda-dakka-dia-juuda-dakka-daa
Sshh-sshh-sshh-mur-mur-mur-
lääh-lääh-lääh-tsit-tsit-tsit-pus-pus-pus
Juuda-dakka-dia-daa.

VANHA REISSAAJA


