Loruile ja
väritä!
VADELMA

Tulosta arkit, väritä ja loruile.
Keksi myös itse lisää

Syötävän hyviä -loruja!

Viu, vau vadelma
onko ketään kotona
Taavi toukan majassa
punaisen seinän takana?
Viu, vau vadelma
Taavi onkin kaupassa
tyhjä on nyt vadelma
ei ketään ole kotona.
Valdemar toukka tuo ahmatti,
vadelmapensaassa mellasti.
Jätä myös lapsille vadelmasadosta vähän,
tai muuten Valdemar
et saa jäädä asumaan tähän.

Puolukkaposki pallero
pieni possu pullero
puolukoita saavillisen keräsi
ja aamulla saavista heräsi
punaposket puolukassa
naavaa korvan nipukassa.
Puolukkaposki pallero
pieni possu pullero
puolukoita rakasti ja
talveksi niitä myös pakasti.

Loruile ja
väritä!
PUOLUKKA

Loruile ja
väritä!
AHOMANSIKKKA

On hiiri-vaarilla juhlat mahtavat,
on tarjolla juustokakkua
ja ahomansikkamehua.
On hiiren majassa
paikalla koko suku
parhaissa puvuissaan.
Nyt yhdessä kaikki huudetaan
juhlissa hiiri-vaarin satavuotiaan
PALJON ONNEA VAAN
JA VUOSIA LISÄÄ
HIIRI-VAARILLE TOIVOTAAN!

Loruile ja
väritä!
MUSTIKKA

Karhun kolossa
pienessä polossa
on kuume kova
eikä olo ole soma.

Jos alkaa särkeä,
ei ole järkeä
ottamatta jättää
myös lääkettä tärkeää.

Mustikkamehua
minulle tuokaa,
en nyt jaksa
syödä ruokaa.

Parani pentu ja
reipastui mieli,
karhulla enää
on vain mustikassa kieli.

Loruile ja väritä!
PIHLAJANMARJA

Papukaija Polly Guatemalassa
arvasi paketin tulleen
Tilhi-serkulta Suomesta.

Papukaija Polly Guatemalassa
sai postissa suuren paketin
pihlajanmarjoja.

Papukaija Polly Guatemalassa
soitti serkulle kaukaiselle
kiitokset marjoista.
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Juolukka, puolukka, mustikka,
mansikka vai vadelma
onpa vaikea valinta
tuumi orava oksalla.
Löydänkö mä laisinkaan
parasta marjaa ollenkaan
kuuluu hiljaa huokaus
valinnan on vaikeus.
Pöllövaari naapurista
neuvoo pientä oravaa
”Tärkeää on kaikkia maistaa
silloin selväksi sen saat
mikä marja parhaimmalta
sinun suussa maistuukaan.”

Loruile ja
väritä!
MARJAT

Loruile ja väritä!
LAKKA

Kurki kerran kuljeskeli
lakkasuolla keikisteli
sulkiansa suoristeli
sankoansa esitteli
täynnä kultaisia marjojaan.
Taivaita kun katsasteli
koppavasti käydessään
kompastuipa
kantoon kovaan
sangon sinkautti selästään.
Sikin sokin pitkin suota
kultamarjat kurjen on.
Ystävät nyt apuun riensi
pian sanko täynnä on.
Eipä kulje koppavasti
enää kurki tuo,
eikä taivaita tavoitellen
tallo läpi suon.
Katsoo mihin jalan pistää
tuttujakin tervehtää,
ilomielin sankoon kerää
kaikki marjat nää.
Ystävällinen
kun muistat olla,
avun parhaan
myöskin saat.
Ylpeällä käytöksellä
ystävän voit menettää.

Loruile ja väritä!
VARIKSENMARJA
Kraak, kraak varis se kraakkuu
vaappuen käy variksen matka
variksenmarjoja täynnä on vatsa.
Kraak, kraak ei siivet kanna,
levätä täytyy ja pitkäkseen panna.
Hetken kun huilaa niin loppuu ähky
ja sitten tuleekin äkkilähtö.

Kraak, kraak varis se kraakkuu
taivasta kohti kaartaa ja kiitää,
siivet sen kantaa ja
vapaana saa liitää.
Kraak, kraak oppiko mitään
varis tuo ahne vai ahmimaanko
marjoja taas lähti.

Loruile ja väritä!
TYRNIMARJA
Ei pupu tyrnipensaaseen
päätään pistää voi,
kun piikit pensaan sattuu niin
oijoi, oijoi, oijoi.
Ketä kummaa piikit pistää ei vois
ja pensaasta saisi kaikki marjat pois
heihoi, heihoi, heihoi.
Kilpikonna on juuri
niin kova kilpinen kuin muuri
ja oiva ratkaisu pulmaan piikkien.
Ei siis menoa haittaa
ja kohta saa maistaa
tyrnimarjoja pupunen
hiphei, hiphei, hiphei.

Loruile ja väritä!
KARPALO
Kettu kaupungin torilla
karpaloita kaupusteli,
kehua retosti kolunneensa
kaikki maailman suot,
keränneensä käpälillään
joka ikisen marjan.
Valheeksi nyt paljastuivat
ketun touhut nuo,
hirvi-herra pohjoisesta
marjamies on tuo,
joka poimii syksyn tullen
karpaloista suot.
Valheella on lyhyt loppu
ketullekin tuli hoppu
parantaa nyt tapansa
ja alkaa marjoja poimia.

