
 

 
Tere taevas, tere maa. 
(muusika ja sönad Kairi Kuusk) 
 
Tere taevas, tere maa! 
Tere suur ja väike ka! 
Te-re-te-re,te-re-te-re, te-re-te-re, te-re-te-re. 
(tereta oma pinginaabrit kättpidi, noogutades, 
kummardades, kallistades.) 
  
 Hommikul 
(Inglise lastelaul, eestikeelsed sõnad E.Ait) 
 
Hommikul käsi pesen nii, pesen nii, pesen nii, 
Hommikul käsi pesen nii, uut päeva rõõmsalt algan. 
 
Hommikul nägu pesen nii, pesen nii, pesen nii, 
Hommikul nägu pesen nii, uut päeva rõõmsalt algan. 
 
Hommikul hambaid harjan nii, harjan nii, harjan nii, 
Hommikul hambaid harjan nii, uut päeva rõõmsalt algan. 
 
Hommikul juukseid kammin nii, kammin nii, kammin nii, 
Hommikul juukseid kammin nii, uut päeva rõõmsalt algan. 
 
Hommikul putru söön ma nii, söön ma nii, söön ma nii, 
Hommikul putru söön ma nii, uut päeva rõõmsalt algan. 
 
 
Pea, õlad 
(Tuntud viisil, sõnad tundmatu autor) 
 
Pea õlad, põlv ja jalg, 
põlv ja jalg. 
Pea õlad, põlv ja jalg, 
põlv ja jalg. 
Silmad, kõrvad, suu ja palg. 
Pea õlad, põlv ja jalg 
põlv ja jalg. 
 
Kükita 
(Eesti mängulalul) 
1.Kükita, kükita, mis siis muud kui kükita *2 
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laa. 
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laa. 
2.Plaksuta, … 3. Koputa, … 4. Kummarda, … 



 

Kui sul tuju hea  
Kui sul tuju hea siis käsi kokku löö,  
kui sul tuju hea siis käsi kokku löö,  
kui sul tuju hea siis püüa seda teistelegi näidata  
kui tuju hea siis käsi kokku löö.  
kui sul tuju hea siis põlveplaksu tee,  
kui sul tuju hea siis põlveplaksu tee,  
kui sul tuju hea siis püüa seda teistelegi näidata  
kui tuju hea siis põlveplaksu tee.  
kui sul tuju hea siis trampida võid nii,  
kui sul tuju hea siis trampida võid nii,  
kui sul tuju hea siis püüa seda teistelegi näidata  
kui tuju hea siis trampida võid nii.  
kui sul tuju hea siis hüüa: "küll on hea!",  
kui sul tuju hea siis hüüa: "küll on hea!",  
kui sul tuju hea siis püüa seda teistelegi näidata  
kui tuju hea siis hüüa: "küll on hea!”  
kui sul tuju hea siis kõike seda tee,  
kui sul tuju hea siis kõike seda tee,  
kui sul tuju hea siis püüa seda teistelegi näidata  
kui tuju hea siis kõike seda tee. 
 
Kes aias?  
(Mängulaul) 
 
Kes aias? Kes aias? Mesilane aias.  
Mis nimi? Mis nimi? … tema nimi.  
Käi läbi, käi läbi, käi läbi roosi põõsaste  
ja otsi kohta kust sa saad  
ja lükka teine sisse! 
 
SõIT-SõIT LINNA  
 
Sõit-sõit, sõit-sõit linna,  
sõit-sõit, sõit-sõit, sõit- HOPP!  
Sealt me saame saia,  
sõit-sõit, sõit-sõit, sõit- HOPP!  
Pika putke piima,  
sõit-sõit, sõit-sõit, sõit- HOPP!  
Laia laastu leiba,  
sõit-sõit, sõit-sõit, sõit- HOPP! 
 
 
Valgusfoori värvid 
(Mängulaul) 
Punane - seisan, kollane - vaatan, roheline - astun. 



 

AUTOMÄNG  
(Nii viis kui sõnad Ave Kumpas)  
 
PIIMAAUTO SÕIDAB PIIMAPOODI,  
MINA ISE OLEN AUTO ROOLIS,  
PÕRRA, PÕRRA, KAS ON VEEL MÕND SOOVI?  
Kas saaks leivapoodi? Olgu nõndamoodi! LEIVAAUTO...jne.  
 
Kaks sammu sissepoole 
(Vene rahvaviis, eesti mängulaul) 
 
Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. 
Plaks japaerm käsi, plaks ja vasak käsi, 
Plaks ja parem käsi vahetus. 
 
 
KAS KÕDI ON KODUS?  
 
A- Kas kõdi on kodus,? Kõdi pole kodus! Kuhu ta kadus? 
 -A Peopessa kadus! /Korrata A - A / Kõrva taha kadus!/ Talla alla kadus!/ Kaenla alla 
kadus!/ Lõua alla kadus! /  
 
VEERE KAKKU  
 
Veere kakku, veere kakku, veere kakku, sups ahju!  
(2x) Väike laps ka tahab kakku, veere-veere-veere sups ahju!  
Veere kakku, veere kakku, veere kakku, sups ahju!  
(2x) Kakuke on maiuspala, lapsele on seda väga vaja. 
 
TEE KAKKU  
(rahvaluule)  
 
TEE KAKKU, (käteplaksud)  
KASTA SAIA (sissekastmise liigutus mõlema käega)  
SILITA SEALIHAGA. (nagu silitaks palli õhus)  
PANE HÄSTI PALJU VÕID PEALE, (määri käsivarrele)  
VEERE, VEERE, VEERE KAKKU. (keeruta käsi üksteise ümber)  
VISKA AHJU,(käed ettepoole)  
VÕTA VÄLJA, (käed enda poole)  
SÖÖ ÄRA NÄMM-NÄMM! ( üles alla)  
VALMIS ONGI KAKUKE! (valmis ongi kakuke) 
 
 
 
 
 



 

PÕDRA MAJA  
PÕDRAL MAJA METSA SEES,  
VÄIKSEST AKNAST VÄLJA VAATAB,  
JÄNES JOOKSEB KÕIGEST VÄEST,  
LÄVEL SEISMA JÄÄB.  
KOP-KOP, LAHTI TEE,  
METSAS KURI JAHIMEES,  
JÄNES TUPPA TULE SA,  
ANNA KÄPPA KA!  
 
KALADE LAUL  
(Sõnad Ellen Niit)  
 
MULL-MULL-MULL-MULL VÄIKSED KALAD,  
KUS ON TEIE VÄIKSED JALAD.  
MIS TE NALJA HEIDATE JA OMA JALGU PEIDATE.  
KUL-KUL-KUL-KUL-KULLA MEES,  
MEIL POLE JALGU TARVIS VEES,  
UJUDA MEIL VABAM ON,  
KUI UIMED MEIL JA SABAD ON. 
 
VÄIKE TIGU  
2 x Väike tigu vaata ette, vaata ette, vaata ette,  
muidu saan su KÄTTE! 
 
VÄIKE ARMAS JÄNKU  
Jänku hüppas metsa all, Lõbus tuju oli tal. (hüpita)  
Vaatas üles, vaatas alla, (tõsta)  
Jooksis peitu kuuse alla. (peida) 
 
 
KOER MUKI  
(Sõnad S. Lukksepp, viis Ü. Vinter)  
 
MUKI ON KOERAKE,  
VÄIKENE KOERAKE  
MUKI TEEB AUH-AUH-AUH.  
MUST ON TA NINAKE,  
MUSTAD ON SILMADKI,  
MUKI TEEB AUH-AUH-AUH.  
MUKI ON VALLATU,  
OI KÜLL ON VALLATU,  
VALLATU KOERAKE.  
VALVAB ME MAJAKEST,  
VALVAB KA ANNEKEST,  
VALVAB KA NUKUKEST.  



 

PIÄSTLIK 
(kihnu laste lauluraamat) 
 
Midli ,madli 
Kudli, kadli 
Läks metsä, 
Läks lõrrrrr… 
 
PALVE (M.Pullerits/H.Runnel)  
 
EMA, TULE, TEE MULLE PAI,  
MINA OLEN VÄIKE JA PAI.  
VÄIKE JA PAI TAHAB ALATI PAI,  
EMA TEE MULLE PAI.  
EMA, TULE, TEE MULLE PAI,  
MINA TEEN JÄLLE SINULE PAI.  
SINULE PAI JA MINULE PAI,  
KÕIGILE PAIDELE PAI. 
 
 
 LÕPULAUL 
 
 2 x LAUL NÜÜD OTSA SAI,  
LEHVITAME SÕBRALE JA TEEME TALLE PAI. 


