MEIE SALMID
KÄTEPESU SALM
Ilma pesuveeta
ühtki last ei peeta,
olgu ükskõik kes ta,
ikka tahab pesta.
Olgu ükskõik kus ta,
on pesemata must ta.
Kõik Siirid ja Siimud
on pesemata kriimud.
Kõik Kristad ja Kustad
on pesemata mustad.
Meie ka, meie ka
peseme end veega,
meie ka, meie ka
puhtaks saame seega.

SÖÖGILAUASALM
Kui küünal laual süttib,
siis sõbral käest võtame
ja seljad sirgu ajame.
Maa on seda meile andnud,
päike seda valmistanud,
armas päike,
armas maa
teid ma tänan lõpmata.
Jätku leiba!

HOMMIKUSALM (HOMMIKURINGIS)
Väikse küünla süütame
suureks rõõmuks lastele.
Pim-pom, pim-pom hommik
jälle käes meil on.
Löövad uue päeva kellad,
tere-tere õed ja vennad.
Tere kivid, taimed, loomad
kes mu hinge rõõmu toovad.

Tugevad mu jalad- käed,
hästi kuulen, selgelt näen.
Olen terve, tubli laps
päeva loon ma ilusaks.
Hommik on käes, möödunud öö.
Tõusen ma koos päikesega,
tere uus päev.
Hommik on käes, möödunud öö
tõusen ma koos päikesega,
tere (......)päev.

KORISTAMISE LAULUKE
Meie mänguaeg on läbi,
tüdrukud ja poisid,
kõik asjad kokku veame
ja toa korda seame.

ÕUEMINEMISE LAUL
:,: Lapsed õue lähevad,
sõbra kaasa võtavad,
mänguaeg nüüd tuleb külla,
kõikidele lastele.:,:

TUPPATULEMISE LAUL
Lapsed tuppa lähevad,
sõbra kaasa võtavad,
muinasjutt nüüd tuleb külla,
kõikidele lastele.

MUINASJUTURINGI ALGUS
Muinasjutt, muinasjutt,
laste sõber muinasjutt.
Muinasjutt, muinasjutt,
millest on siis täna jutt.

MUINASJUTURINGI LÕPUSPÄEVA LÕPETAMINE
Väike õde-väike vend
me oleme head sõbrad.
Veel üks õde, veel üks vend
me oleme üks pere.
Me tervitame teineteist
me kasvame taeva poole.
Üle maa, üle mere
me leiame teineteist.
Aitäh tänase päeva eest.

UNEJUTU LAUL
Muinasjutu kodu on muinasjutumaal,
seal muinasjutuvanaema palju jutte teab.
On igas muinasjutus ka oma tarkus sees,
kui kuulad juttu hoolega, siis targemaks saad veel.
Jutulõngakeras on muinasjutud sees,
muinasjutuvanaema ketra lõnga veel.
On igas muinasjutus ka oma tarkus sees,
kui kuulad juttu hoolega, siis targemaks saad veel.

ÄRKAMISE LAUL
Ärka, ärka ülesse,
ärka, armas sõbrake.
Uneaeg on mööda läind
mängima nüüd kutsun teid.

Mesimummide rühma salmid pani kirja Kädi Sirel.
Rühmiti võivad salmid olla erinevad.

