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JÕULUD VANAVANAVANAVANAVANAVANA...
VANEMATE JUURES TALUTARES

• • • “Jõudke, jõulud!” • • regilaul Jõhvi kihelkonnast • 
Anneli ja lauluringi lapsed (laulge kaasa)

• • • “Jõulud jõudvad” • • rahvalik laul • Laulame ja 
tantsime koos (laulge kaasa, laulusõnad pöördel)

• • • “Uibupuu” • • rahvalaul • Leana ja pärimusringi 
vanema rühma lapsed

JÕULUD LINNAKODUS 1900

• • • Tähekeste tants • • muusika Delibes’ balletist 
“Coppélia” • Oksana noorema rühma balletitüdrukud

• • • Jõulukellad (Tasa, tasa) • • Armas Maasalo, 
Helmi Auvinen • lauluringi lapsed (laulge kaasa)

• • • Siis, kui minu vanaema • • René Eespere, Leelo 
Tungal • lauluringi vanem rühm (laulge kaasa)

NÄÄRID 1975

• • • Laulumänge emade-isade lapsepõlvest

• • • Apelsin • • Tiina Kivimäe • lauluringi noorem 
rühm

• • • Meil metsas sirgus kuuseke • • Lev Bekman • 
Lauluringi lapsed (laulge kaasa)

• • • Lastetants • • Tšaikovski balletist “Pähklipureja” 
• Oksana vanema rühma balletitüdrukud

JÕULUD TÄNAPÄEVAL EHK KUS ON JÕULUD?!

• • • Mina olen robot • • Anneli Aken • lauluringi 
lapsed (laulge kaasa)

• • • Kauges külas • • Eva Talsi, Kristiina Ehin •  
lauluringi vanem rühm (laulge kaasa)

• • • Esimene lumi • • Oksana loovtantsu rühm

LAULUD JÕULUVANALE (laulge kaasa)

• • • • • • • • • • • • •

Pidu saab teoks tänu teile:

Eesti Alaline Esindus Euroopa Liidu juures,  
Aivar Paidla, Angelika Sokolova, ansambel “Ilusad isad”, Anneli Aken, Anu Vesberg, Katrin Nikolajev,  

Kristi Kallip, Kuldev Suits, Leana Vapper, Liina Naaber-Kivisoo, Mari-Liis Jõõts, Oksana Tralla



Jõulud jõudvad

;.;“Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad!”
ütles ema minule.;.;
;.;Mitu korda õue jooksin, 
õue jõule vaatama.;.;
;.;Iga kord ma kurvalt jälle 
tulin tuppa tagasi.;.;
;.;Jõulud jõudsid jõulupuuga, 
kalli kingitustega.;.;

Jõulukellad (Tasa, tasa)
Tasa, tasa jõulukellad kajavad. 
Üle terve ilmamaa 
kajab laul nüüd rõõmuga: 
jõulud tulnud ju!

Tasa, tasa jõulukellad kajavad. 
Kõlab laste lauluhääl 
rõõmurikkal helinal: 
jõulud tulnud ju!

Siis, kui minu vanaema

Siis, kui minu vanaema oli väike plika, 
loomadele leiba tema nääriööl viis ikka. 
Loomadega kõneldagi vanema proovis. 
Kanadele tere tegi, head uut aastat soovis.

Noh, vissike, söö, on ju uusaastaöö! 
Jäägu see leivakäär teile, uted ja jäär! 
Siin on hobuse leib – 
paks ja pruunikas seib! 
Söö, hobuke, söö, on ju uusaastaöö!

Mina elan kõrges majas,  
koeragi ei saa ma. 
Aga nääriõhtul vaja oleks ühtki looma. 
Hellitaks ja toidaks teda, 
soovides häid pühi. 
Suur ja külm on trepikoda, 
lift on ikka tühi..

Noh, vissike, söö...

Metsas sirgus kuuseke
Meil metsas sirgus kuuseke, 
on metsas kodu tal. 
Ta suvel haljas, okkane 
ja haljas lume all.

Sind ehtisime, kauniks said, 
sest käes on jõuluaeg. 
Oi, laste silmi säravaid, 
neis kuusest rõõmu näeb.

Mina olen robot

Mina olen robot,  
mul on rauast jalad-käed, 
klaasist silmad, millega ma 
väga hästi näen. 
Süda mul ei valuta, ei ringi käi mu pea, 
iseloomult virk ja hea.

Ma ei taha magada ja üldsegi ei söö, 
ära teen kõik keerulised tööd. 
Oskan teha autosid ja kosmoseski käin, 
maailm sõpru täis.

Mina olen robot, 
mul on rauast jalad-käed, 
klaasist silmad, millega ma  
väga hästi näen. 
Ja kui va-hel mi-da-agi 
läeb kat-ki mi-nu sees, 
kut-su-ge re-mon-di-meeeees!

Kauges külas
Kauges külas, vanaema juures 
elasin kord kogu suve. 
Vanaema ja mu armas vanaisa... 
Aga noorel neiul neist ei piisa. 
Jooksen randa, koduküla randa,  
et saada pruuniks teiseks juuniks. 
Võtan kaasa reketid ja maki,  
kuid rannas on vaid üks võrku  
paikav papi.

Siin kauges külas teisi näinud pole veel.
Tühi rand ja nõmmeliivatee.

Siin ei ole pangaautomaati,  
on vaid naati, palju naati. 
Pole noori, pole ühtki poodi, 
miski pole linna moodi. 
Jooksen randa, koduküla randa, 
et saada pruuniks teiseks juuniks. 
Siis on pidu, teise küla pidu, 
seal on noored, teised noored.

Siin kauges külas...

Korraks vaatan selja taha veel – 
tühi rand ja nõmmeliivatee (2x)

Kes elab metsa sees?
Saksa lastelaul

Kes elab metsa sees?
Kes elab paksu metsa sees?
Kes elab metsa sees?

Seal elab päkapikk.
Seal elab väike päkapikk,
seal elab päkapikk.

Mis teeb see päkapikk?
Mis teeb see väike päkapikk,
mis teeb see päkapikk?

Ta saiu küpsetab.
Ta maitsvaid saiu küpsetab,
ta saiu küpsetab.

Mis maksab saiapäts?
Mis maksab väike saiapäts?
mis maksab saiapäts?

Kolm hästi pikka paid.
Kolm hästi, hästi pikka paid,
kolm hästi pikka paid.

Päkapikk, jaa!
Sirje Toompere

;.; Päkapikk, jaa, päkapikk, jaa 
tantsida tahab oma sõbraga.:.;
Otsi sõpra, otsi sõpra, 
otsi sõpra, otsi sõpra... leidsingi!

Kelgusõit
Ukraina rahvaviis, Reinhold Kamsen

Küll on kena kelguga hangest alla lasta!
:,: Oi, oi, kelguga hangest alla lasta!:,:

Laial luhal säravad jää ja lumi vastu!
:,: Oi, oi, säravad jää ja lumi vastu!:,:

Lumehelbed helgivad, puiel ehted uued!
:,: Oi, oi, helgivad puiel ehted uued!:,:

Kadakatel karjamaal seljas lumekuued!
:,: Oi,oi, kadakatel seljas lumekuued!:,:

Tiliseb, tiliseb aisakell
David Otto Wirkhaus, Julius Oengo

Tiliseb, tiliseb aisakell,
lumi hell, lumi hell,
Tiliseb, tiliseb aisakell,
kiirgab mets ja hiilgab maa.

Mööduvad saanid, reed
piki teed, talvist teed, 
üle soo ja karjamaa, üle heinamaa.

Tiliseb, tiliseb aisakell...

Helgivad tuled eel,
talve teel, külateel,
rõõmsad pühad igal pool,
üle kogu maa.

Lõbusate päkapikkude laul
Riine Pajusaar

Piparkoogivormid tulid 
;.; kapinurgast välja.;.; (3x)
Päkapikupoistele see tegi palju nalja
ja nad hüüdsid üheskoos:
;.; “Jõulud! Jõulud! 
Kellad löövad till-till-till!” ;.;

Verivorstilõhnad tulid 
;.; kuumast ahjust välja. ;.; (3x)
Päkapikupoistele see tegi palju nalja
ja nad hüüdsid üheskoos:
;.; “Jõulud! Jõulud! 
Kellad löövad till-till-till!” ;.;

Jõuluvana kotist tulid 
;.; kingitused välja ;.; (3x)
Päkapikupoistele see tegi palju nalja
ja nad hüüdsid üheskoos:
;.; “Jõulud! Jõulud! 
Kellad löövad till-till-till!” ;.;


