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Γεια!
Μουσική: E. Gordon
Ελληνικοί στίχοι: Μ. Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου

Ας πούμε γεια σε όλους                      

Γεια, γεια, γεια (2)

Ας πούμε γεια στα παιδάκια        

Γεια, γεια, γεια (2)

Ας πούμε γεια στη δασκάλα           

Γεια, γεια, γεια (2)

Ας πούμε γεια στην Έλλη 

(κ.λπ.)           

Γεια, γεια, γεια! (2)
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Μουσικό καλωσόρισμα
Ελληνικοί στίχοι: Ράνια Νεοκλέους
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Καλοσωρίσατε όλοι παιδιά
Αγγλική μελωδία
Ελληνικοί στίχοι: Χρύσω Γρηγορίου

Καλοσωρίσατε όλοι παιδιά

στη μουσική θα περνάμε καλά! 

Με χορούς τραγούδια ωραία,

Θα ΄μαστε καλή παρέα.

Καλοσωρίσατε όλοι παιδιά

στη μουσική θα περνάμε καλά!
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Το τηλέφωνο
Αμερικάνικη μελωδία
Ελληνικοί στίχοι: Ράνια Νεοκλέους
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Τσε Τσε Κούλε (Kye Kye Kule) 
Παραδοσιακό αφρικάνικο παιδικό τραγούδι 
από την Γκάνα

Τσε τσε κούλε (χέρια στο κεφάλι)

Τσε τσε κοφίνσα (χέρια στους ώμους)

Κοφίνσα λάνγκα (χέρια στη μέση)

Γκα γκα σι λάνγκα (χέρια στα γόνατα)

Κουμ α ντέντε (Γόνατα και πόδια)

Κουμ α ντέντε, χέι! (Γόνατα και πόδια, χέι!)
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Μαριονέτες
Γαλλικό παιδικό τραγούδι
Ελληνικοί στίχοι: Ράνια Νεοκλέους

2. Πώς τα χέρια τους κινούν

οι μικρούλες μαριονέτες!

Πώς τα χέρια τους κινούν

και ποτέ δεν σταματούν!

3. Πώς στριφογυρνούν

οι μικρούλες μαριονέτες!

Πώς στριφογυρνούν

και ποτέ δεν σταματούν!

4. Πώς μας χαιρετούν

οι μικρούλες μαριονέτες!

Πώς μας χαιρετούν

και ποτέ δεν σταματούν

Γαλλικοί στίχοι:
5. Αinsi font font font

Les petites marionettes
Ainsi font font font

Trois petites tours et puis s’ en vont.
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Το σώμα
Mi cuerpo

Μεξικάνικο τραγούδι
Ελληνικοί στίχοι: Ράνια Νεοκλέους
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Όργανα - Σώμα - Φωνή
Μουσική: Carl Mikael Belmann
Στίχοι: Jukka Mäki
Διασκευή στίχων: Ειρήνη Κακογιάννη
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Όργανα - Σώμα - Φωνή
Μουσική: C.M. Belmann 
Στίχοι: J. Mäki /Διασκευή στίχων: Ειρήνη Κακογιάννη

1.  Όλα τα κρουστά χτυπάνε τώρα ζωηρά! (2)

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω, 

 όλα τα κρουστά χτυπάνε τώρα ζωηρά!

2. Τα ξυλάκια μου χτυπάω με πολλή χαρά! (2) 

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω,        

 τα ξυλάκια μου χτυπάω με πολλή χαρά! 

3. Τις μαράκες μου χτυπάω και στριφογυρνώ! (2) 

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω,

 τις μαράκες μου χτυπάω και στριφογυρνώ! 

4. Με τα ντέφια μου χτυπάω, πω, πω τι ρυθμός! (2)

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω,

 με τα ντέφια μου χτυπάω, πω, πω τι ρυθμός! 

5. Όλα τα κρουστά χτυπάνε τώρα ζωηρά! (2) 

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω, 

 όλα τα κρουστά χτυπάνε τώρα ζωηρά!

6. Κέφι κάνω σαν χτυπώ τα χέρια δυνατά! (2)

 Και σας τραγουδάω, πως σας αγαπάω,

 κέφι κάνω σαν χτυπώ τα χέρια δυνατά!

7. Τα ποδάρια μου χτυπάω στον τρελό χορό! (2)

 Κοίτα πως πατάω, μοιάζω να πετάω, 

 τα ποδάρια μου χτυπάω στον τρελό χορό!

8. Ήρθε η ώρα για ν’ αρχίσω να χοροπηδώ! (2)

 Πάνω, κάτω πάω και χαμογελάω,

 ήρθε η ώρα για ν’ αρχίσω να χοροπηδώ
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Οι πιο καλοί οι μουσικοί
(Μέσα στην τάξη…)

Γερμανικό τραγούδι/Διασκευή: Χρύσω Γρηγορίου

Άκου τα θρανία…

Άκου το πάτωμα…

Άκου τα μολύβια…

Άκου τις μαράκες…

Άκου τα ντέφια…κ.λπ.
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Μάθημα Μουσικής
‘Let us chase the squirrel’ (Αμερικάνικη μελωδία)
Ελληνικοί στίχοι: Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου

Σημείωση: Στην παύση μπορείτε να παίξετε όλοι μαζί ή ένας ένας με τη σειρά, έναν ήχο (ήχοι σώματος ή με κρουστά)

Τραγουδάω κοίτα

με ζωντάνια με χαρά

και θέλω εγώ να μάθω

να τραγουδώ σωστά

Αγγλικοί στίχοι:
Let us chase the squirrel

up the hick’ry
down the hick’ry

Let us chase the squirrel
up the hick’ry tree (NOW!)
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Μάντεψε, ποιος; 
(Βασισμένο σε στίχους της Ε. Κουνέ-Ψηλογένη)
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Ποιος φωνάζει; 
‘Love somebody’, Παραδοσιακό Αμερικής
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου

-Ποιος φωνάζει;

-Ειμ’ εγώ! (Χ3)

Βγες, βγες θέλω τώρα να σε δω!
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Ρίμα της σειράς

Μπράβο που περίμενες υπομονετικά

Τώρα είναι η δική σου η σειρά!
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«Σβούρα» της τάξης

Περάσαμε καλά,
μάθαμε πολλά.

Ένα έχει σημασία
μια καλή συνεργασία.

Ένα, ένα, Α1!  (Β1, Γ1 κ.λπ.)
Ένα, δύο, Α2! (Β2 κ.λπ.)

Ένα, δύο, τρία, Α3! (Β3 κ.λπ.)

Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο με τα χέρια τεντωμένα μπροστά. Πλησιάζουν πολύ αργά προς το κέντρο του 
κύκλου και ενώνουν τα χέρια το ένα πάνω από το άλλο. Στο «Ένα, ένα, Α1!» κ.λπ. κάνουμε ρυθμική κίνηση 

με όλα τα χέρια προς τα κάτω καθώς μετράμε και στο όνομα της τάξης σηκώνουμε τα χέρια στον αέρα.
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Συγυρίζω
Μουσική: Wendy Hicks
Στίχοι: Συγγραφική ομάδα

«Σβούρα» της τάξης
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Στρατιώτες στη γραμμή
Στίχοι-Μουσική: Σ. Γρηγοριάδης
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Στρατιώτες στη γραμμή
Στίχοι-Μουσική: Σ. Γρηγοριάδης 
Από «Τα πρώτα τραγούδια» (1990), Λευκωσία

Στρατιώτες στη γραμμή
περπατούν καμαρωτοί 

Το ντουφέκι τους κρατούν
την πατρίδα τους φρουρούν 

που τόσο αγαπούν

ΡΕΦΡΕΝ (ρυθμικά):

Ένα δυο περπατούν 
Όλοι τα ποδάρια τους

μαζί στη γη πατούν
Ένα δυο περπατούν
όλοι τα χεράκια τους 
με χάρη τα κουνούν

Τώρα πάνε στη γραμμή
θα’ ρθει όμως η στιγμή
που τα όπλα θα καούν 

στης δουλειάς το πανηγύρι
όλοι να ριχτούν

ΡΕΦΡΕΝ (ρυθμικά):

Ένα δυο περπατούν…

Είναι όλοι τους παιδιά
της πατρίδας διαλεχτά

Άντρες στη ζωή θα βγουν
της ειρήνης στρατιώτες

όλοι να γενούν

ΡΕΦΡΕΝ (ρυθμικά):

Ένα δυο περπατούν…
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Καλημέρα
Στίχοι: Παυλίνα Παμπούδη
Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης
Από τον δίσκο «Λάχανα και Χάχανα: Εδώ Νηπιαγωγείο» 
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Καλημέρα
Στίχοι: Παυλίνα Παμπούδη
Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης
Από τον δίσκο «Λάχανα και Χάχανα: Εδώ Νηπιαγωγείο» 

Καλημέρα, όλη μέρα!

Καλημέρα πέρα ως πέρα!

Καλημέρα στις μαμάδες

Καλημέρα στους μπαμπάδες

Καλημέρα στους παππούδες

Καλημέρα στις γιαγιάδες.

Καλημέρα όλη μέρα!

Καλημέρα πέρα ως πέρα!

Στις δασκάλες στους δασκάλους

Στους μικρούς και στους μεγάλους

Στα γατάκια, στα σκυλάκια 

και στου κόσμου τα παιδάκια

Καλημέρα όλη μέρα!

Καλημέρα πέρα ως πέρα!

Καλημέρα στην παρέα

να περάσουμε ωραία

*Με βροχή και με λιακάδα

καλημέρα στην Ελλάδα*

(*Με βροχή μα και με ήλιο 

Καλημέρα και στην Κύπρο)
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Έι, κουμπάροι! 
Eh cumpari! 

Κωμικό τραγούδι των Julius LaRosa και Archie 
Bleyer βασισμένο σε παραδοσιακή ιταλική μελωδία
Διασκευή: Μαρία Κάσινου
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Έι, κουμπάροι! 
Eh cumpari! 

Κωμικό τραγούδι των Julius LaRosa και Archie 
Bleyer βασισμένο σε παραδοσιακή ιταλική μελωδία
Διασκευή: Μαρία Κάσινου

Έι, κουμπάροι ποιος θα πάρει

ποιος θα πάρει το ταμπουρίνο;

και πώς κάνει το ταμπουρίνο;

Το ταμπουρίνο…

Ένα, δύο, τρία, και! (μετράμε με ρυθμό)

Τίπιτι τίπιτι ταμ! 

Έι, κουμπάροι ποιος θα πάρει

ποιος θα πάρει αυτό το γούντμπλοκ;

και πώς κάνει αυτό το γούντμπλοκ;

Το γούντμπλοκ…

Ένα, δύο, τρία, και! 

Τίπιτι τίπιτι ταμ!

Έι, κουμπάροι ποιος θα πάρει

ποιος θα πάρει τις μαράκες;

και πώς κάνουν οι μαράκες;

Οι μαράκες…

Ένα, δύο, τρία, και! 

Τίπιτι τίπιτι ταμ! 

Έι, κουμπάροι, τα πήρατ’ όλα!

Απ’ το κουτάκι, απ’ τη σακούλα

Και πώς κάνουν στην ορχήστρα;

Τα ταμπουρίνα…

Ταμ, ταμ, ταμ

Τα γούντμπλοκ…

Ταμ, ταμ, ταμ

Οι μαράκες…

Ταμ, ταμ, ταμ

Και πώς κάνει η ορχήστρα;

Η ορχήστρα… ένα, δύο, τρία και!

Τίπιτι τίπιτι ΤΑΜ! (όλη η ορχήστρα)
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Ο ελέφαντας
Παραδοσιακό Φινλανδικό τραγούδι
Στίχοι: Jukka Mäki
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Ο ελέφαντας
Παραδοσιακό Φινλανδικό τραγούδι
Στίχοι: Jukka Mäki
Από: Μäki, J. (1996). «H χαρά της Μουσικής», Πατάκης

Μες τη ζούγκλα ένας ελέφαντας ξυπνά

Και την προβοσκίδα του κουνά

Για περίπατο στο δάσος ξεκινά

Βρίσκει ένα φίλο του, τον χαιρετά

Μες τη ζούγκλα δυο ελέφαντες ξυπνούν

Και την προβοσκίδα τους κουνούν

Για περίπατο στο δάσος ξεκινούν

Βρίσκoυν ένα φίλο τους, τον χαιρετούν

Μες τη ζούγκλα τρεις ελέφαντες ξυπνούν

Και την προβοσκίδα τους κουνούν

Για περίπατο στο δάσος ξεκινούν

Βρίσκουν ένα φίλο τους, τον χαιρετούν

Μες τη ζούγκλα τέσσερις…

Μες τη ζούγκλα πέντε…

Μες τη ζούγκλα έξι…

Μες τη ζούγκλα εφτά…

Μες τη ζούγκλα οκτώ…

Μες τη ζούγκλα εννιά…

Μες τη ζούγκλα δέκα…
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Ένα τραγούδι για τον Έλμερ
Μουσική: Edwin Gordon
Στίχοι: Μαρία Γεννάρη
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Ένα τραγούδι για τον Έλμερ
Μουσική: Edwin Gordon
Στίχοι: Μαρία Γεννάρη

«Νια νια νια νια νια! Έλμερ Έλμερ είσαι παλέτα!»

Ο Έλμερ ο ελέφαντας ήτανε παρδαλός

Με κόκκινο και πράσινο και μωβ και μπλε και ροζ

Είναι ξεχωριστός και διαφορετικός

Ο Έλμερ με τ’ αστεία του είναι μοναδικός!

Το χρώμα του δεν τ’ άρεσε ήθελε να’ ναι γκρι

Με κάμποσα βατόμουρα τρίβεται στη στιγμή

Τώρα έχει χρώμα γκρι, χρώμα «ελεφαντί»

Ο Έλμερ με τ’ αστεία του είναι μοναδικός!

Τώρα ήτανε πια ίδιος με κάθε σύντροφό του

Μα είχε χάσει ο φτωχός κάπως τον εαυτό του

Κάτι θέλει να πει… Δεν θα συγκρατηθεί! 

ΜΠΟΥ!!!! 
Ο Έλμερ με τ’ αστεία του είναι μοναδικός!
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Το ελεφαντάκι
Στίχοι-Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής
Καταγραφή: Μάριος Παύλου
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Το ελεφαντάκι
Στίχοι-Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής
Καταγραφή: Μάριος Παύλου

1. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι

τετρακόσια είκοσι κιλά

τρώει εφτά κασόνια μακαρόνια

κι όλο κάνει τούμπες και γελά

Όταν ανεβαίνει στην τραμπάλα 

με πετάει ψηλά στον ουρανό

κι όποτε βουτάει στην πισίνα

φεύγει από μέσα το νερό

2. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι

τετρακόσια είκοσι κιλά

πίνει εφτά κουβάδες λεμονάδες

κι όλο κάνει τούμπες και γελά

Παίζουμε τ’ απόγευμα στον κήπο

τρέξιμο και μπάλα και κρυφτό

κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει

με την προβοσκίδα το νερό

3. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι

τετρακόσια είκοσι κιλά

Θέλει κόπο μα θα βρω τον τρόπο

να το πάρω κάποτε αγκαλιά.
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Άη Βασίλη θα σε δω!
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Άη Βασίλη θα σε δω!

1. Όχι δεν θα κοιμηθώ 

Πείσμωσα το βράδυ αυτό

Ξάγρυπνο θα καρτερώ

Άη Βασίλη θα σε δω (2)

2. Με τα μάτια μου ανοιχτά

έξι, εφτά, οκτώ, εννιά

Δέκα άλλο δεν βαστώ

κι όμως θέλω να σε δω

Άη Βασίλη θα σε δω

3. Σε μια νύχτα πώς μπορείς

όλα τα παιδιά να δεις

Αν ερχόσουν στις οκτώ 

θα’ χες πιο πολύ καιρό

και θα σ’ έβλεπα κι εγώ 4. Πεισματάρη αν με πεις

ίσως να με αδικείς 

Θέλω μόνο να σου πω

Άη Βασίλη ευχαριστώ (2) 

5. Όχι δεν θα κοιμηθώ 

πείσμωσα το βράδυ αυτό

ξάγρυπνο θα καρτερώ

Άη Βασίλη θα σε δω (2) 
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Ελέφαντας και μέλισσα
Μουσική: Camille Saint-Saëns 
(«Ελέφαντας»: θέμα από το «Καρναβάλι των ζώων»)
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Γεννάρη
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Ελέφαντας και μέλισσα
Μουσική: Camille Saint-Saëns 
(«Ελέφαντας»: θέμα από το «Καρναβάλι των ζώων»)
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Γεννάρη

Μέλισσα: 

- Ελέφαντα, πες μου εσύ τι κάνεις εδώ 

Πώς τρίβεις τα βατόμουρα, 

στο σώμα σου και έτσι τα χαλάς;

Έλμερ ο ελέφαντας:

- Μέλισσα, ώρα να φύγεις! Ξουτ από ΄δω!

Αλλάζω το χρώμα μου, όπως βλέπεις, σε γκριζωπό.

Μέλισσα: 

- Πρέπει να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό.

Γιατί θα φτιάξω απ’ τα φρούτα μέλι πολύ πολύ γλυκό!

Έλμερ ο ελέφαντας: 

- Έλα κοντά έχει φρούτα και για τους δυο.

Σαν φίλοι μπορούμε να μοιραστούμε το γεύμα αυτό.
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Μέλισσα 
Μουσική: Carl Orff
Ελληνικοί στίχοι: Jukka Mäki
Από: Μäki, J. (1996). «H χαρά της Μουσικής», Πατάκης
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Τραγούδι κοριτσιού
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Δημήτρης Λάγιος

Δύο εσύ και τρία εγώ

Πράσινο πεντόβολο

Μπαίνω μέσα στον μπαξέ

Γεια σου κύριε μενεξέ! (Χ2) 

Συντριβάνι και νερό 

και χαμένο μου όνειρο,

και χαμένο μου όνειρο.

Χοπ! αν κάνω δεξιά,

πέφτω πάνω στη ροδιά. 

Χοπ! αν κάνω αριστερά, 

πάνω στη βατομουριά (Χ2)

Το ’να χέρι μου κρατεί

μέλισσα θεόρατη,

μέλισσα θεόρατη.

Τ’ άλλο στον αέρα πιάνει

πεταλούδα που δαγκάνει, 

πεταλούδα που δαγκάνει.

Δύο εσύ και τρία εγώ 

Πράσινο πεντόβολο

Μπαίνω μέσα στον μπαξέ

Γεια σου κύριε μενεξέ!

Ακούστε τις ερμηνείες του τραγουδιού με την Ελένη Βιτάλη ή την Αρετή Κετιμέ, από το διαδίκτυο.
Η παρτιτούρα του τραγουδιού στο: «Ανθολόγιο Τραγουδιών 2001», Εκδόσεις ΥΑΠ, Λευκωσία 2005, σ. 61
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Περνά περνά η μέλισσα 
(Παιχνιδοτράγουδο Ελλάδας και Κύπρου)
Διασκευή

Το παιχνίδι παίζεται με ομάδα παιδιών που έχει ζυγό αριθμό. Δύο παιδιά είναι οι «μάνες». Οι «μάνες» 
βάζουν μυστικά μία λέξη που τους αντιπροσωπεύει (π.χ. παγωτό και σοκολάτα). Στέκονται απέναντι 
με τα χέρια ψηλά σε αψίδα και κτυπούν παλαμάκια και παλαμάκια μεταξύ τους στον παλμό. Τα υπό-
λοιπα παιδιά τραγουδούν και περνούν από κάτω.  Όταν τελειώσει η μελωδία οι «μάνες» ενώνουν τα 
χέρια και «παγιδεύουν» ένα ένα παιδί με τα χέρια αγκαλιάζοντάς τα ρυθμικά με τις συλλαβές «εν 
τούτον το καλλύττερον παιδίν». Αφήνουν τα παιδιά να περάσουν. Στην τελευταία συλλαβή παγιδεύ-
ουν το «καλύτερο μελισσόπουλο». Του λένε τις δύο λέξεις και του ζητούν να διαλέξει ποια του/της 
αρέσει. Ανάλογα με το τι θα διαλέξει το παιδί, πηγαίνει και στέκεται πίσω από τη «μάνα» της οποίας 
τη λέξη διάλεξε. Νικήτρια είναι η ομάδα της «μάνας» με τα περισσότερα μελισσόπουλα.
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Σαλιγκάρι
Στίχοι/Μουσική: Πολυξένη Ματέυ
Aπό: Ματέυ, Π. (1982). «Δόνια, Χελιδόνια», Νάκας

-Σαλιγκάρι έβγα στο χορτάρι

βγάλ’τα κερατάκια σου

πού ’ν’ τα ποδαράκια σου;

-Δεν έχω ποδαράκια μον’ έχω κερατάκια

και σπιτάκι κουβαλάω όπου στέκω κι όπου πάω (Χ2)

Σάλι Σάλι σαα…
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Το βιολί που ήθελε 
να γίνει κοντραμπάσο 

Στίχοι-Μουσική: Γ. Σακελλαρίδης
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Το βιολί που ήθελε 
να γίνει κοντραμπάσο 

Στίχοι-Μουσική: Γ. Σακελλαρίδης
Από: Σακελλαρίδης, Γ. (2002). «Τραγούδια στην τραμπάλα», 
Ελληνικά Γράμματα

Είμαι μικρό βιολί και το ΄βαλα σκοπό (Χ2)
Μια μέρα να σε φτάσω, να γίνω κοντραμπάσο (Χ2)

Βιόλα θα γίνω πρώτα κι ύστερα βιολοντσέλο.
Να γίνω κοντραμπάσο γρήγορα όμως θέλω! (Χ2)
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Χειμώνας
Ελληνικοί τίχοι: Πολυξένη Ματέυ
Από: Δούνιας, Μ. και Ματέυ, Π. (1970).
«Τα πρώτα τραγούδια», Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Παραδοσιακή γερμανική μελωδία
“A, a, a der Winter der ist da”

1. Α, α, α, αρχίζει η παγωνιά!
Πάει ο ήλιος έχει φύγει και το κρύο μας τυλίγει.
Α, α, α, αρχίζει η παγωνιά!

2. Ε, ε, ε χειμώνα παγερέ!
Ξύλα ανάβουν μες τα τζάκια και ζεσταίνουν τα σπιτάκια.
Ε, ε, ε, χειμώνα παγερέ!

3. Ι, ι, ι, βοριάδες τσουχτεροί!
Πόρτες, παραθύρια κλείστε, τους ανέμους έξω αφήστε.
Ι, ι, ι, βοριάδες τσουχτεροί!

4. Ο, ο, ο, ζεστά που θα ντυθώ!
Έξω στην αυλή θα τρέξω και χιονόμπαλες θα παίξω!
Ο, ο, ο, ζεστά που θα ντυθώ!

5. Ου, ου, ου, το κρύο πάει παντού!
Τα χεράκια ξυλιασμένα και τα πόδια παγωμένα!
Ου, ου, ου, το κρύο πάει παντού! 
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Βρέσιει, σιονίζει! 

Βρέχει βρέχει!

Εκδοχή 1 (Κύπρος)

Εκδοχή 2 (Ελλάδα)
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Το αηδόνιν
Κυπριακό παραδοσιακό κλιμακωτό τραγούδι
Πηγή: Χριστόφορος Μελετίου-Λευκωσία/
Καταγραφή: Σώζος Τομπόλης1

Σημείωση: Οι κλιμακωτές φράσεις με τους αριθμούς τραγουδιούνται στη μελωδία Β. Όταν φτάνουμε στο «Έναν εν το 
αηδόνιν λαλεί τζιαι ξημερώνει» συνεχίζουμε με την υπόλοιπη μελωδία.

1Τομπόλης, Σώζος (2002). Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική (Συλλογή-Καταγραφή-Ανάλυση), Τόμος 1, σσ. 321-322, 
Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. To τραγούδι αυτό το συναντάμε με παρόμοια λόγια αλλά διαφορετική 
μελωδία και στην Ελλάδα από όπου και προέρχεται (αρχική προέλευση Μικρά Ασία). 
Δείτε εδώ http://www.youtube.com/watch?v=_lYaggIXA48 τη Δόμνα Σαμίου να το διδάσκει σε παιδιά. 
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Το αηδόνιν
Κυπριακό παραδοσιακό κλιμακωτό τραγούδι
Πηγή: Χριστόφορος Μελετίου-Λευκωσία/
Καταγραφή: Σώζος Τομπόλης1

Ας τα πούμεν έναν:
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί τζιαι ξημερώνει 

Επωδός: 
Λαλεί μωρέ λαλεί το μα, 
εν τζιαι κελαδεί το. 

Ας τα πούμεν δύο: 
Δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν τρία: 
Τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν τέσσερα: 
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει .

Επωδός

Ας τα πούμεν πέντε: 
Πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν έξι:
Έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα

τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν και εφτά:
Εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν και οχτώ:
Οχτώ πόδια το χταπόδιν
εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν και εννιά:
Εννιαμήνιν το παιδίν
οχτώ πόδια το χταπόδιν
εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν δέκα: 
Δέκα εν οι Μυροφόρες 
εννιαμήνιν το παιδίν
οχτώ πόδια το χταπόδιν
εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν έντεκα:
Έντεκα εν οι Αποστόλοι
δέκα εν οι Μυροφόρες
εννιαμήνιν το παιδίν
οχτώ πόδια το χταπόδιν
εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.

Επωδός

Ας τα πούμεν δώδεκα:
Δώδεκα μήνες ο χρόνος
έντεκα εν οι Αποστόλοι
δέκα εν οι Μυροφόρες
εννιαμήνιν το παιδίν
οχτώ πόδια το χταπόδιν
εφτά μέρες η βδομάδα
έξι άστρα έχ’ η Πούλια 
πέντε δάχτυλα το χέριν
τέσσερα βυζιά η γελάδα
τρία η Αγία Τριάδα,
δύο πέρδικες αντάμα, 
έναν εν το αηδόνιν, 
λαλεί  τζιαι ξημερώνει.
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Τσιριτρό
Στίχοι: Ζαχαρίας Παπαντωνίου
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
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Τσιριτρό
Στίχοι: Ζαχαρίας Παπαντωνίου
Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Σε μια ρώγα από σταφύλι
έπεσαν οχτώ σπουργίτες
και τρωγόπιναν οι φίλοι.
Τσίρι τίρι, τσιριτρό, 
τσίρι τίρι, τσιριτρό!
τσίρι τίρι, τσιριτρό!

Εχτυπούσανε τις μύτες
και κουνούσαν τις ουρές
κι είχαν γέλια και χαρές.
Τσίρι τίρι, τσιριτρό, 
τσίρι τίρι, τσιριτρό!
τσίρι τίρι, τσιριτρό!

Πω πω, πω πω σε μια ρώγα
φαγοπότι και φωνή
την αφήκαν αδειανή.
Τσίρι τίρι, τσιριτρό, 
τσίρι τίρι, τσιριτρό!
τσίρι τίρι, τσιριτρό!

Και μεθύσαν κι όλη μέρα
πάνε δώθε, πάνε πέρα, 
τραγουδώντας στον αέρα.
Τσίρι τίρι, τσιριτρό, 
τσίρι τίρι, τσιριτρό!
τσίρι τίρι, τσιριτρό!
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Μια απλή αλήθεια
Στίχοι: Γιάννης Νεγρεπόντης
Μουσική: Μάνος Λοΐζος
Από τον δίσκο: «Κάτω από ένα κουνουπίδι»
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Μια απλή αλήθεια
Στίχοι: Γιάννης Νεγρεπόντης
Μουσική: Μάνος Λοΐζος
Από τον δίσκο: «Κάτω από ένα κουνουπίδι»

Τίπι τίπι το σπουργίτι
πώς τσιμπά τ’ αραποσίτι, τίπι τα
«Έι!», κάποιος φωνή του βάζει
το καημένο πώς τρομάζει, τίπι τα.

Τίκι τακ πώς χτυπάει
η καρδούλα του γοργά
πω πω πω τι φωνάρα
πω πω πω τι τρομάρα, τίπι τα.

Πέτα πέτα το σπουργίτι
βρέθηκε μέσα στ’ αμπέλι, τίπι τα
«Φρστ!», κάποια πετριά περνάει
κι η καρδιά του σταματάει, τίπι τα.

Τίκι τακ πώς χτυπάει
η καρδούλα του γοργά
όρκο παίρνει να μη φάει
κι ας περνά όπως περνάει, τίπι τα.

Κουρασμένο το σπουργίτι
πάει σε μια σιταποθήκη, τίπι τα
«Έι!» κάποια φωνή του λέει
«Φάε, τρώε όσο θέλεις», τίπι τα. 

Τίπι τα, τι καλά
το σπουργίτι πώς τσιμπά
τρώει ίσα να χορταίνει
και το δρόμο ξαναπαίρνει, τίπι τα.
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Αγαπώ μια καρδερίνα
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος

Αγαπώ μια καρδερίνα σ’ ένα πράσινo κλαδί
την φωνάζουν Κατερίνα και δεν θέλει να με δει

Κάνει πείσματα, κάνει πείσματα, κάνει πείσματα το παιδί
Παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα δηλαδή

Αγαπώ μια καρδερίνα μα δεν θέλει να με δει
……………..

Αγαπώ μια καρδερίνα μα δεν το ‘παιξα καλά
κι απ’ τον περασμένο μήνα μ’ έχει βάλει σε μπελά

Κάνει πείσματα, κάνει πείσματα, κάνει πείσματα το παιδί
Παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα δηλαδή

Κατερίνα Κατερίνα μ’ έχεις βάλει σε μπελά
……………..

Αγαπώ μια καρδερίνα στο μπαλκόνι του παπά
την φωνάζουν Κατερίνα μα δεν ξέρω αν μ’ αγαπά

Κάνει πείσματα, κάνει πείσματα, κάνει πείσματα το παιδί
Παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα, παιγνιδίσματα δηλαδή

Αγαπώ μια καρδερίνα μα δεν ξέρω αν μ’ αγαπά.
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Αλαϊλί
Παιδικό ταχτάρισμα (Παραδοσιακό Κύπρου)
Από Ρούσου, Ν. (1981). 
Μέθοδος Φλογέρας και Μαντολίνου 

Αλαϊλί, αλαϊλί! Απ’ το δέντρο κελαηδεί.

Αλαϊλί, αλαϊλί! Όμορφη που ’ν’ η ζωή.
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Λάζαρος
Παραδοσιακό Κύπρου

Ο Λάζαρος ο δίμιτος*
ο κοτσινοπεθύμητος

ακούσαν τον οι όρνιθες
τζ’ εκάτσαν να γεννήσουν

αυκά να κοτσινήσουν
το Πάσκαν να τσουγκρίσουν

*Δίμιτος = που έζησε δύο ζωές

Λαζαράκια
www.epalkalyknou.gr
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Λάζαρος
(Ελλάδα)

Πού ’σαι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου;
Που σε γύρευε η μάνα κ’ η αδελφή σου.

Ήμουνα στη γη, στη γη βαθιά χωμένος,
Κι από τους εχτρούς, εχτρούς βαλαντωμένος

Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό,
και την άλλη Κυριακή, ψήνουν το παχύ αρνί.

Δώστε μου νερό, νερό να πιω λιγάκι,
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι.

Δώστε μας αυγά, αυγά να σας τα πούμε,
κι οι κοτούλες σας πολλά να σας γεννούνε.

Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό,
και την άλλη Κυριακή, ψήνουν το παχύ αρνί.



58

Πασχαλιά
Μουσική: Δημοσθένης Μούσιος Στίχοι: Μαθητές της Β1 τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου Φιλιππιάδας

και η δασκάλα τους Φρειδερίκη Γαλάνη από το περιοδικό
«Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού» Ιούλιος-Αύγουστος 2005, Τεύχος 34

1. Παπαρούνες, μαργαρίτες

Ξεφυτρώνουν τη Λαμπρή

Τ’ άσπρα αρνάκια στα λιβάδια

ξενυχτούν ως το πρωί.

2. Τα πουλάκια τη φωλιά τους

χτίζουν όλα βιαστικά.

Κόκκινα τ’ αυγά μοιράζουν

με φιλάκια και γλυκά.

3. Τ’ αηδονάκι περιμένει

ανθισμένη πασχαλιά

κι ο λαγός κάτι γυρεύει

τι χαρά, αχ! τι χαρά!
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Ο Τριγωνοψαρούλης
Στίχοι: Μαθητές της Β1 τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου Φιλιππιάδας

και η δασκάλα τους Φρειδερίκη Γαλάνη από το περιοδικό
«Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού» Ιούλιος-Αύγουστος 2005, Τεύχος 34

Στου βυθού μας το νεράκι ζούσε αλλιώτικο ψαράκι,

που όταν πήγε στο σχολείο το κοιτούσαν σαν… «αστείο»!

Κουτσομούρες και γαρίδες ψιθυρίζανε: «Τον είδες;».

Μπαρμπουνάκια, μπακαλιάροι τον φωνάζαν «κουτό ψάρι!».

Και ο τριγωνοψαρούλης ήταν τόσο μοναχούλης!

Κι ήρθε κίνδυνος μεγάλος, μα έδειξε σπουδαίο θάρρος!

Και του ήρθε μια ιδέα που έσωσ’ όλη την παρέα!

Πρώτος στη σειρά σαν μπήκε, του ψαρά τα δίκτυα βρήκε

και τα έσκισε με τρόπο, με σοφία, δίχως κόπο!

Του ζητήσανε συγγνώμη και αλλάξανε τη γνώμη.

Αρχηγό τον θεωρούσαν και σαν ήρωα τον τιμούσαν!

Κι έτσι αν είσαι εξυπνούλης, είσαι… «Τριγωνοψαρούλης»!

Είσαι… «Τριγωνοψαρούλης»  όταν είσαι εξυπνούλης!
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Οδηγός επιβίωσης για χελώνες
Στίχοι-Μουσική: Μαρία Γεννάρη
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Οδηγός επιβίωσης για χελώνες
Στίχοι-Μουσική: Μαρία Γεννάρη

Ρέτα, ρέτα καρέτα
Ρέτα, ρέτα καρέτα
Να ’σαι προσεκτική!

Ρέτα ρέτα ρέτα καρέτα άκου,
Αυτά που έχω να πω:
Μέσα στο νεράκι εκεί που τρέχεις,
να τα ’χεις για οδηγό.

Πρέπει να προσέχεις τα μάτια σου εκατό
Το θέμα είναι σημαντικό!
Ανέμελη παίζεις κι ακόμα δεν είδες
Καρέτα (μιλώντας): «Τι δεν είδα;» 
Γύρω σου έστησαν οι άνθρωποι παγίδες!

Αν δεις κάτι σαν τζέλι να πλέει στο νερό,
μην το καταβροχθίσεις σε παρακαλώ!
Δεν είναι φαγάκι, δεν είναι παγωτό,
Καρέτα (μιλώντας): «Τι είναι;» 
είν’ ένα σακούλι που ’χει στήσει χορό!

Ρέτα ρέτα ρέτα καρέτα άκου…

Αν δεις μέσα στη θάλασσα να παίζει μια σκιά,
Δεν είναι η φάλαινα που σε χαιρετά.
Είναι ένα σκάφος που τρέχει γοργά,
Καρέτα (μιλώντας): «Τι είναι;» 
ταχύπλοο το λένε και σου κόβει τα φτερά!

Αν δεις στην παραλία φωτάκι ν’ ανάβει,
πρόσεχε πολύ δεν είναι το φεγγάρι.
Είναι τ’ αυτοκίνητα, τα φώτα στην ταβέρνα. 
Καρέτα (μιλώντας): «Τι να κάνω;» 
Άκου το ένστικτο σου φύγε, πιο πέρα!

Ρέτα ρέτα ρέτα καρέτα, τώρα
θερμά σε αποχαιρετώ.
Και αν δεις τη φίλη σου τη Μύδας*
πες της το τραγούδι αυτό!

Ρέτα, ρέτα καρέτα
Ρέτα, ρέτα καρέτα
Να ’σαι προσεκτική!

Xελώνα Καρέτα Καρέτα

Xελώνα Μύδας 
ή Πράσινη χελώνα

*Chelonia Mydas ή πράσινη χελώνα. Είναι η άλλη χελώνα 
που αναπαράγεται στη Μεσόγειο. Απειλείται με εξαφάνιση.
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Παγωτόδεντρο
Βασισμένο στο “The lollipop tree” του Burl Ives
Ελληνική διασκευή: Ράνια Νεοκλέους
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Παγωτόδεντρο
Βασισμένο στο “The lollipop tree” του Burl Ives
Ελληνική διασκευή: Ράνια Νεοκλέους

1. Μία μέρα παίζοντας στην άκρη του σπιτιού 

εφύτεψα μες την αυλή ξυλάκι παγωτού. 

Το πότιζα ολημερίς ελπίζοντας να δω 

πως κάποτε θα βλάσταινε το Παγωτόδεντρο! 

 

Χα Χα Χα Χο Χο Χο, κα- τα- πλη- κτι- κό! 

Ένα Παγωτό- Παγωτό- Παγωτό- ΠΑΓΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

2. Κάποιοι μήνες πέρασαν και είχα λυπηθεί 

γιατί το Παγωτόδεντρο δεν είχε εμφανιστεί 

Μα μία μέρα μαγική γυρνώ απ’ το σχολειό 

και στην αυλή μου φύτρωσε το Παγωτόδεντρο! 

Χα χα χα χο χο χο … 

3. Όταν πια μεγάλωσε και έβγαλε ανθούς 

τ΄ ωραίο Παγωτόδεντρό μου γέμισε καρπούς! 

Απ’ τα κλωνιά του κρέμονταν τεράστια παγωτά 

με μπάλες ό,τι γεύση θες σε τραγανά χωνιά! 

Χα χα χα, χο χο χο, καταπληκτικό! 

Ένα Παγωτό-, Παγωτό- Παγωτό- ΠΑΓΩΤΟΔΕΝΤΡΟ!





ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
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Τα γράμματα
Στίχοι: Χάρη Σακελλάριου
Μουσική: Σπύρου Καψάσκη
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Τα γράμματα
Στίχοι: Χάρη Σακελλάριου, Μουσική: Σπύρου Καψάσκη
Από: Καψάσκη, Α. (1991). «Τα πρώτα μου τραγούδια», 
εκδ. Καψάσκη

1. Πόσα γράμματα μεγάλα 

    μου μαθ’ η καλή δασκάλα!

    Πόσα γράμματα πολλά,

    μακρουλά και στρογγυλά.

2. Σε μπελά μπήκα μεγάλο, 

    πέστε μου πού να τα βάλω;

    Μες τη σάκα δεν χωρούν.

    Είναι τόσα πού να μπουν;

3. Θα τα βάλω στο ταγάρι.

    Θα γεμίσω και τ’ αμπάρι.

    Κι όσα δεν χωρούν εκεί

    θα τα χώσω στο σακί.

4. Θα τα βάλω στο ζεμπίλι 

    για να μην τα τρων οι ψύλλοι

    θα τους πω: «Γεια και χαρά

    και του χρόνου πιο πολλά!» 

αμπάρι

ζεμπίλι

ταγάρι

ψύλλοι
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Κλέφτικη ζωή
Δημοτικό (Ελλάδα)
Πηγή: «Ανθολόγιο Τραγουδιών», ΥΑΠ (1998)
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Κλέφτικη ζωή
Δημοτικό (Ελλάδα)

Μαύρη, μωρέ, πικρή είν’ η ζωή που κάνουμε (δις)

 εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. (δις)

Όλη, μωρέ, όλη μερούλα πόλεμο. (δις) 

Όλη μερούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι*. (δις)

Με φό, μωρέ, με φόβο τρώμε το ψωμί. (δις) 

Με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο περπατάμε. (δις)

Ποτέ, μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. (δις)

*καραούλι:  η σκοπιά

1821
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Ε.Ο.Κ.Α.
Τραγούδι που τραγουδιόταν κατά τη διάρκεια 
του αγώνα του 1955-59 ενάντια στους Άγγλους
Τραγουδιέται στη μουσική του «Κλέφτικη ζωή»

Ε.Ο., μωρέ, Ε.Ο.Κ.Α όλα τα παιδιά. (δις)

Ε.Ο.Κ.Α. όλα τα παιδιά της Κύπρου οι λεβέντες. (δις)

Όλοι, μωρέ, όλοι τ’ αποφασίσαμε. (δις)

Όλοι τ’ αποφασίσαμε για να ξεσκλαβωθούμε. (δις)

Τις φλό, μωρέ, τις φλόγες της ελευθεριάς. (δις)

Τις φλόγες της ελευθεριάς κρατούμε σαν λαμπάδες. (δις)

Η Κύ, μωρέ, η Κύπρος θα λευτερωθεί. (δις)

Η Κύπρος θα λευτερωθεί με θέλημα Κυρίου. (δις)

1955-59
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Η καλύτερη μαμά του κόσμου
Στίχοι-Μουσική: Μάνος Βαφειάδης

Η καλύτερη μαμά του κόσμου,

η καλύτερη μαμά του κόσμου

είναι απ’ όλες τις μανούλες η δική μου μαμά

που με παίρνει αγκαλιά και μου δίνει φιλιά.

Αχ! πώς σ’ αγαπάω μαμά! (δις)

Στο πλευρό μου είναι πάντα ό, τι κι αν μου συμβεί

σαν νεράιδα ζωντανεύει κάθε ευχή μου κρυφή.

Λες και ξέρει τι ζητάω πριν ακόμη το πω.

Αχ! μανούλα μου, καρδούλα μου, πολύ σ’ αγαπώ!

Η καλύτερη μαμά του κόσμου… (δις)

Ένα βράδυ θα σου γράψω πάνω στον ουρανό

με λεξούλες από αστέρια πως πολύ σ’ αγαπώ.

Κι αν μια μέρα του χειμώνα αισθανθείς παγωνιά

θα φωνάξω εγώ τον ήλιο να τη διώξει μακριά.

Η καλύτερη μαμά του κόσμου… (δις)
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Καράβι καραβάκι
Ελληνικό παιδικό τραγούδι
Διασκευή στίχων: Βασιλική Σαββίδου
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Καράβι καραβάκι
Ελληνικό παιδικό τραγούδι
Διασκευή στίχων: Βασιλική Σαββίδου

1. Καράβι, καραβάκι (τρις) πού πας γιαλό-γιαλό,

 τραλαλαλα, τραλαλαλα, πού πας γιαλό-γιαλό; (δις)

 Σταμάτησε λιγάκι (τρις) δυο λόγια να σου πω,

 τραλαλαλα, λαλαλαλα, δυο λόγια να σου πω! (δις)

2. Αν πας για το Βαρώσι (τρις) που τόσο λαχταρώ,

 τραλαλαλα, λαλαλαλα, που τόσο λαχταρώ (δις)

 xαιρέτα το και πες του (τρις)  ποτέ δεν το ξεχνώ,

 τραλαλαλα, λαλαλαλα, ποτέ δεν το ξεχνώ! (δις)

3. Μ’ αν πας για της Κερύνειας (τρις) τον όμορφο γιαλό,

 τραλαλαλα, λαλαλαλα, τον όμορφο γιαλό (δις)

 πανάκι θε να γίνω (τρις) μαζί σου για να’ ρθω,

 τραλαλαλα, λαλαλαλα, μαζί σου για να’ ρθω! (δις)
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