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Είσαστε έτοιµοι για δράση;

Σ’ αυτό το τετράδιο η µουσική, η κίνηση, 
το τραγούδι και το ατέλειωτο παιχνίδι 
θα σας συντροφέψουν όλη τη χρονιά!

Θα σας βοηθήσουν τα πινέλα και η φαντασία 
σας, καθώς οι Μουσικές του Κόσµου 

ετοιµάζονται να σας ταξιδέψουν µαγικά!

Η συγγραφική οµάδα
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Το τετράδιο αυτό ανήκει στ...

...............................................................

...............................................................
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Με τα φτερά του ήχου
Ήχοι από… χαρτί!

∆οκίµασε να κάνεις όσο περισσότερους ήχους µπορείς µε 
ένα κοµµάτι χαρτί.

Παίξε µε τους παραπάνω ήχους και συνόδευσε ρυθµικά ένα 
αγαπηµένο σου τραγούδι.

1
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Έλα κι εσύ, µε τη γλυκιά φωνή!
Τα παιχνίδια της φωνής

Πες κι εσύ: «Έλα τώρα».

Άκουσε και διάλεξε…

Έλα τώρα.
Έλα τώρα. Έλα τώρα.

Έλα τώρα.Έλα τώρα.
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Το σαλιγκάρι
Mε το σολ και µε το µι παίζω, γράφω µουσική!

Πες ρυθµικά τη φράση: «σαλιγκάρι, έβγα στο χορτάρι», παίζοντας 
ταυτόχρονα ένα κρουστό όργανο. Παρατήρησε και την παρακάτω 
εικόνα.

Τώρα τραγούδησε την ίδια φράση όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

τα τα τα τα

τα τατι-τιτι-τι
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Μ’ ένα τσαµπί σταφύλι... όλοι φίλοι

τατι - τι τι - τι τι - τι

τα τα

Τραγουδάω και... µετράω
Τραγούδησε ρυθµικά τις συλλαβές και διάλεξε το σωστό αµπελό-
φυλλο.
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Βρέχει τραγούδια!
Τα παιχνίδια της βροχής

∆ες πόσα είδη βροχής υπάρχουν!  Ένωσε µε µια γραµµή αυτά που 
ταιριάζουν περισσότερο. Προσπάθησε κι εσύ να µιµηθείς µε τα 
κρουστά όργανα όλα τα είδη βροχής.
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Μια τροµπέτα... θυµάται
Eν - δυο µε βήµα και ρυθµό

Βάλε 9 στα µουσικά κοµµάτια που θα ταίριαζαν σε µια παρέλαση.

Πού πηγαίνουν οι µουσικοί;
Η µπάντα πρέπει να ετοιµαστεί για την παρέλαση, αλλά ο µουσικοµάγος 
έκρυψε τα µουσικά όργανα. Βοήθησε τους µουσικούς να τα βρουν.
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Σε ρωτάω κι απαντάς
Ρυθµικές… συζητήσεις

Μπορείς να συµπληρώσεις τις ρυθµικές φράσεις; 

Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει τη µορφή ΑΒ;
Αφού τη βρεις, κύκλωσέ την.

 Παίζω τα πράσινα, 
παίζεις τα κίτρινα;
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      Ρυθµικοί καθρέφτες
Κόψε τα καρτελάκια που θα βρεις στο Παράρτηµα. Στη συνέχεια 
βάλε τα καρτελάκια µε όποια σειρά θέλεις και παίξε το ρυθµικό µοτίβο 
που έφτιαξες. Οι συµµαθητές σου θα προσπαθήσουν να το επαναλάβουν 
και µετά να το γράψουν κι εκείνοι µε τα καρτελάκια τους.

Βάζω τις νότες, παίζεις τη µουσική;
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Παίζουµε τα κελαηδίσµατα;
Ο λαός µας, αλλά και πολλοί συνθέτες έχουν προσπαθήσει να µιµη-
θούν µε τα µουσικά όργανα τον ήχο των πουλιών. Άκουσε τα παρα-
κάτω κοµµάτια και ένωσε καθένα µε την εικόνα που του ταιριάζει.

Θυµάσαι το τραγούδι Αλαλί; Μπορείς να συµπληρώσεις τη µελωδία 
του µε τις νότες που λείπουν;

Του κόσµου τα κελαηδίσµατα

9
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Ρυθµός στα… 3!
Χωριστείτε σε 4 οµάδες: τους κίτρινους, τους κόκκινους,  
τους πράσινους και τους µπλε.
Θα ακούσετε ένα από τα παρακάτω ρυθµικά µοτίβα. 

Όποια οµάδα ακούσει το δικό της µοτίβο πρέπει 
να το επαναλάβει. Αν η οµάδα τα καταφέρει, 
κερδίζει έναν πόντο.

Προσέξτε!
Αν επαναλάβουν το µοτίβο µαθητές
κάποιας άλλης οµάδας, αυτή η οµάδα… 
χάνει έναν πόντο!
Για να δούµε… Ποια οµάδα  
θα κερδίσει;

Έλα να χορέψουµε βαλς
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Χρωµάτισε τις πινιάτες ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Tα-τα =  Tι-τι Tι-τι =  Tα-α =  Σσσ...  Σσσ... = 

Η πιο γρήγορη γιρλάντα είναι  , η πιο αργή γιρλάντα είναι 

και η αθόρυβη γιρλάντα είναι  . 

Πινιάτες
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Ξύπνησε τα ελάφια
Προσπάθησε να τραγουδήσεις την παρακάτω µελωδία όπως δείχνει 
η εικόνα.

σολ σολ λα λα σολ µι σολ σολ λα λα σολ Σσσ...
Ά- γιε µου Βα- σί- λη σε πα- ρα- κα- λώ

Προσπάθησε να παίξεις τη µελωδία στο µεταλλόφωνο 
ή στο ξυλόφωνο. Με τον τρόπο αυτόν θα ξυπνήσεις τα 
οκτώ ελαφάκια του Αϊ-Βασίλη!

Έλ- κη- θρο πέ- τα ψη- λά έκ- πλη- ξη
σολ σολ µι λα σολ µι λα λα σολ µι

E- λα- φά- κια Αϊ- Βα- σί- λης θαύ- µα δώ- ρα
µι σολ λα λα λα σολ λα σολ λα λα σολ µι

Τα ελάφια του Αϊ-Βασίλη
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Κατάφερες να ξυπνήσεις τα ελάφια του Αϊ-Βασίλη; 
Tραγούδησε και παίξε µια µελωδία γι’ αυτά.

Ένα σακούλι δώρα
Πέτα, ελάφι!

Μπορείς τώρα να συµπληρώσεις τα κενά της παρακάτω µελωδίας;
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Ακούω και ταιριάζω
Άκουσε τα ρυθµικά µοτίβα. Ένωσε καθένα από αυτά µε τη φράση 
που ταιριάζει και παίξ’ το στο κρουστό σου οργανάκι.

Τώρα προσπάθησε κι εσύ να βρεις λέξεις ή φράσεις 
που να ταιριάζουν µε τα παραπάνω ρυθµικά µοτίβα.

Χιόνι… χιόνισε!

Πέφτει χιονάκι.

∆ες το χιόνι.

Μπρρρ! ... Μπρρρ!

Τσικ! ... Τσακ!

Κάνει κρύο.

Τι κρύο κάνει!
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Απ’ τα ψηλά στα χαµηλά!
Ανεβοκατεβαίνοντας µουσικά σκαλοπάτια

Παρατήρησε τα σχήµατα. Ποιο θα διάλεγες για µια µελωδία που 
πηγαίνει όλο και πιο ψηλά, ποιο για µια µελωδία που πηγαίνει όλο 
και πιο χαµηλά και ποιο για µια µελωδία που µένει συνέχεια στην 
ίδια νότα;

Θα ακούσεις µια µελωδία της οποίας οι νότες άλλοτε ανεβαίνουν, 
άλλοτε κατεβαίνουν κι άλλοτε µένουν στην ίδια θέση. ∆ιάλεξε ένα 
κάθε φορά από τα παρακάτω σχήµατα που δείχνουν τον τρόπο µε 
τον οποίο κινείται η µελωδία.

Τώρα διάλεξε ένα από τα σχήµατα και παίξε τη µελωδία στο ξυ-
λόφωνο µε τον τρόπο µε τον οποίο δείχνει το σχήµα.

1 2 3

Απ’ τα ψηλά στα χαµηλά!

21

15
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Μαγικός καθρέφτης
Πού είναι το… Ρε;

∆ες τις πρώτες νότες από το τραγούδι Ο βοσκός κι ο βασιλιάς. 
Βάλε σε κύκλο τη νότα που βλέπεις για πρώτη φορά. 

Άκουσε, τραγούδησε
και προσπάθησε να παίξεις

στο µεταλλόφωνο
τις νοτούλες.
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Πιερότοι και κολοµπίνες
Ταίριαξε ρυθµούς και στολές 

Άκουσε το κάθε ρυθµικό µοτίβο. ∆ιάλεξε την εικόνα που του ταιριάζει.

10-0047.indd   23 16/1/2013   4:16:34 μμ



24

18

Χορεύω στον ρυθµό σου
Χρωµατίζω τα έγχορδα όργανα 

Χρωµάτισε όσα από τα παρακάτω όργανα είναι έγχορδα. 

Σηµείωσε 9 σε όσα από τα παρακάτω µουσικά κοµµάτια ακούς 
έγχορδο όργανο.
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Χρώµατα και σχήµατα
Ταξίδι στη «Χώρα των Χρωµάτων και των Σχηµάτων» 
Ο µουσικοµάγος εξαφάνισε όλες τις νότες από τη «Χώρα των Χρω-
µάτων και των Σχηµάτων». Όµως οι κάτοικοί της συµφώνησαν να 
χρησιµοποιούν σχήµατα και χρώµατα αντί για νότες, καθώς δεν µπο-
ρούν να ζήσουν χωρίς µουσική. Έτσι, συµφώνησαν ότι:

b   Σε κάθε σχήµα αντιστοιχεί ένα µουσικό 
όργανο (κύκλος = τύµπανο, τρίγωνο = τρίγωνο, 
κύλινδρος = ξυλάκια).

b   Σε κάθε χρώµα αντιστοιχεί διαφορετική 
ένταση (κόκκινο = δυνατά, πράσινο = σιγά).

Παίξτε µαζί µε τους µουσικούς της «Xώρας των Xρωµάτων και 
των Σχηµάτων» την παρακάτω απεικόνιση.

Χωριστείτε σε οµάδες. Πάρτε τις µπογιές σας και ζωγραφίστε ένα 
δικό σας µουσικό κοµµάτι, για να το χαρίσετε στους κατοίκους της 
«Χώρας των Χρωµάτων και των Σχηµάτων». Πριν τους αποχαιρετήσετε, 
παίξτε το µουσικό κοµµάτι που γράψατε γι’ αυτούς.
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Μου το ’πε η άνοιξη
Ποια λόγια ταιριάζουν;

∆ιάλεξε το µουσικό όργανο που σου αρέσει και προσπάθησε να 
παίξεις µε ρυθµό τις ανοιξιάτικες λέξεις.

Ήλιος

Πεταλούδα
 

Άνοιξη

Τριαντάφυλλο

Όλ’ η φύση ξύπνησε
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Χελιδονάκι, πέταξε!
Πότε δυνατά και πότε σιγά…

Κάνε το χελιδονάκι να πετάξει όπως σου λένε τα σχήµατα.

Θυµάσαι τον φίλο µας τον Αααα;

Ζήτησέ του να τραγουδήσει το τρίτο σχήµα. Βοήθησέ τον να 
τραγουδήσει άλλοτε µε µακριούς και άλλοτε µε κοφτούς ήχους, 
άλλοτε σιγά και άλλοτε δυνατά.

Απ’ ό,τι φαίνεται, το κοµµάτι µας άρεσε στον Αααα. Όµως 
βαριέται να τραγουδά συνέχεια τo ίδιo… Μήπως µπορείς να του 
γράψεις ένα καινούριο µουσικό κοµµάτι και να τον βοηθήσεις να 
το τραγουδήσει σωστά; Αν µάλιστα διαλέξεις και όργανα για να 
συνοδεύσεις το τραγούδι του, θα ενθουσιαστεί!!!

α

β

γ
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Ταξίδι στην... Πασχαλινοχώρα!
Φτιάξε µια… κότα!

Θα χρειαστείς:
κουτάκια στρογγυλά από πατατάκια,

κορδόνι χρωµατιστό, ρετσίνι, ψαλίδι, µαρκαδόρους, χαρτιά

Πώς θα τη φτιάξουµε;
Τρυπάµε τη µεταλλική βάση του κουτιού µε ένα καρφί και σ’ αυτό 
το σηµείο στερεώνουµε το κορδόνι, που πρέπει να κρέµεται προς 
τα κάτω, έξω από το κουτί. Ζωγραφίζουµε χαρτιά µε κοτοπουλάκια 
και αυγά και τα κολλάµε γύρω από το κουτί. Χρωµατίζουµε και 
κόβουµε το πατρόν µε την κότα. Κόβουµε µε το ψαλίδι, σε δύο 
αντικριστά σηµεία, το επάνω µέρος του κουτιού. Εκεί θα 
στερεώσουµε την κότα.
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Τραγούδια από... κούνια!
Τραγούδια και σχήµατα

Άκουσε τα τραγούδια και χρωµάτισε τη φόρµα που τους ταιριάζει.
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Στο µαγαζί του ρολογά
Μουσικά κουτιά!

Ένωσε το τραγούδι που ακούς µε τη σωστή εικόνα.
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Ο γύρος του κόσµου
Μια µεγάλη µουσικοπαρέα!

Ο µαέστρος µας συγκέντρωσε παιδιά απ’ όλο τον κόσµο, για να 
οργανώσει την καλοκαιρινή συναυλία, που είναι αφιερωµένη στην 
ειρήνη. Βοήθησέ τον να βάλει κάθε µικρό µουσικό στη σωστή 
οµάδα. Χρωµάτισε κίτρινα όσα όργανα είναι έγχορδα, πράσινα 
όσα είναι κρουστά και κόκκινα όσα είναι πνευστά.
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Ηχοϊστορίες
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Παράρτηµα
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Κεφάλαιο 16: Μαγικός καθρέφτης
Καρτέλες µε αξίες
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Κεφάλαιο 22: Ταξίδι στην... Πασχαλινοχώρα!
Πατρόν κότας
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Τραγούδησε µαζί µας

 Το Kινεζάκι
Παραδοσιακό κινεζικό τραγούδι, απόδοση  στίχων: Jukka Μaki

Η πατρίδα µου είναι µακρινή,
τη λένε Κίνα κι είναι ξεχωριστή.

Κινεζάκι εγώ και σας χαιρετώ,
σ’ αυτή τη χώρα όλους σας προσκαλώ!

 Πέντε µπουντικοί
Παιχνιδοτράγουδο Αιγαίου

Πέντε µπουντικοί κι οι τέσσερις µουτζούροι,
γάµο κάνανε µι δυο κουνιά1 σιτάρι.

Σούρλουλου, τουτούρλουλου, µι δυο κουνιά σιτάρι.

Τ’ αλέθανε απάν’ σι δυο σφοντύλια2,
το ζυµώνανε µέσα στην πιταλίδα.

Σούρλουλου, τουτούρλουλου, µέσα στην πιταλίδα.

Ψείρα ζύµωνε κι ο ψύλλος θιρµολόγα3

κι ο µαυρόψυλλος τον φούρνο πά’ ν’ ανάψει.
Σούρλουλου, τουτούρλουλου, τον φούρνο πά’ ν’ ανάψει.

Πέρασ’ ο κοριός µε τον µπαλτά στον ώµο.
— Πάρτε µε κι εµέ, κουλούρια να σας φκιάνω!

Πέντε έκανε και δεκαπέντε τρώγει.
Σούρλουλου, τουτούρλουλου και δεκαπέντε τρώγει.

 Σπίθα πέταξε στου ψύλλου µας το µάτι.
— Tρέξετε, γειτόνοι, ο ψύλλος δε γλιτώνει.
Τρέξετε, γιατροί, να γιάντε4 την πληγή του.

Σούρλουλου, τουτούρλουλου, να γιάντε την πληγή του.

1 Κουνιά: σπυριά καρπών. 
2 Σφοντύλια: εξάρτηµα του αδραχτιού.
3 Θιρµολόγα: πρόσεχε τη θερµοκρασία του φούρνου.
4 Γιάντε: να γιάνετε, να γιατρέψετε.
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 Σαλιγκάρι
Στίχοι, µουσική: Π. Ματέυ

Σαλιγκάρι,
έβγα στο χορτάρι.

Βγάλ’ τα κερατάκια σου.
Πού ’ν’ τα ποδαράκια σου;

∆εν έχω ποδαράκια,
µόν’ έχω κερατάκια

και σπιτάκι κουβαλάω,
όπου στέκω κι όπου πάω.

Ααααα!!!

 Μπαίνω µες στ’ αµπέλι 
Παραδοσιακό τραγούδι από τον Ροδολίβο ∆ράµας

Σέµβηκα1 στ’ αµπέλι σα νοικοκυρά.
Για κι ο νοικοκύρης που ’ρχεται κοντά.

Έλα, νοικοκύρη, να τρυγήσουµε,
κόκκινα σταφύλια να πατήσουµε,
δώδεκα βαρέλια να γιοµίσουµε,

στην Καβάλα να τα ξεπουλήσουµε,
γρόσια2 και φλουριά να καζαντήσουµε!

 Οι Καριώτες
Παιχνιδοτράγουδο Θράκης

Πέρασα, ξεπέρασα. Πέρασα, ξεπέρασα των Καριώτων τα κουκιά.
Έτσι δα τα σπέρνανε οι Καριώτες τα κουκιά.

Κι είδα πώς τα πότιζαν οι Καριώτες τα κουκιά.
Έτσι δα τα πότιζαν οι Καριώτες τα κουκιά.

Κι είδα πώς µεγάλωναν των Καριώτων τα κουκιά.
Κι είδα πώς τα βγάζανε οι Καριώτες τα κουκιά.

Έτσι δα τα βγάζανε οι Καριώτες τα κουκιά.
Κι είδα πώς τα τρώγανε οι Καριώτες τα κουκιά.

Έτσι δα τα τρώγανε οι Καριώτες τα κουκιά.

1 Σέµβηκα: µπήκα µέσα.
2 Γρόσια: νοµίσµατα, χρήµατα παλιότερα. 
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 Παρέλαση
Στίχοι: Ρ. ∆ερέµπεη, µουσική: Κ. Πατσαντζόπουλος

Ένα-δύο, ένα-δύο
περπατάµε στο σχολείο.

Χέρι µπρος και χέρι πίσω,
το κορµί κρατάω ίσιο.

Τα παιδάκια στη γραµµούλα,
µε γαλάζια σηµαιούλα,
υπερήφανα περνούµε

και τους ήρωες τιµούµε.

 Μήλο µου κόκκινο
Παραδοσιακό Μακεδονίας

Μήλο µου κόκκινο, ρόιδο βαµµένο,
γιατί µε µάρανες, τον πικραµένο.

Πηγαίνω κι έρχοµαι, µα δε σε βρίσκω,
βρίσκω την πόρτα σου µανταλωµένη,

τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε.
Ρωτώ το πάπλωµα: «Πού ’ν’ η κυρά σου;»

— Kυρά µ’ δεν είν’ εδώ,
πάει στη βρύση, πάει να πιει νερό και να γεµίσει.

 Προβατάκια
Στίχοι, µουσική: Π. Ματέυ

Προβατάκια στην πλαγιά, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
άσπρα µαύρα καστανά, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν.

Βόσκουν πέρα στα λιβάδια, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
και στα πράσινα χορτάρια, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν.

Με την γκλίτσα του ο βοσκός, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
µα κι ο σκύλος ο πιστός, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,

τα φυλάν και τα βοηθούνε, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
στα βουνά να µη χαθούνε, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν.

Κι όταν έρθει το βραδάκι, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
πάει κάθε προβατάκι, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,

µες στη στάνη να χωθεί, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν,
και γλυκά να κοιµηθεί, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν!
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 Τρυγόνες
Παιχνιδοτράγουδο Θεσσαλίας

— Πολλές τρυγόνες εχς εσύ 
και ’γώ καµιά δεν έχω!

— Κι αν εχς εσύ κι αν έχω εγώ,
εσένα δε σε νοιάζει!

— Θα στείλω το γεράκι µου, ν’ αρπάξει µια τρυγόνα.
— Για στείλε το, για στείλε το, να δεις κλοτσιές π’ θα φάει!

(κουνάνε τα πόδια απειλητικά, σαν να κλοτσάνε)
— Σύρε, γεράκι µου καλό, ν’ αρπάξεις µια τρυγόνα! 

 Χιόνια στο καµπαναριό
Χιόνια στο καµπαναριό,

που Χριστούγεννα σηµαίνει,
χιόνια στο καµπαναριό,
ξύπνησ’ όλο το χωριό! 

Ντιν ντιν νταν, ντιν ντιν νταν,
ντιν ντιν νταν, ντιν ντιν νταν.

 Κάλαντα Χριστουγέννων µοραΐτικα
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου!

Για βγάτε, διέστε, µάθετε πως ο Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται κι ανατρέφεται στο µέλι και στο γάλα,
το µέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες 
και το µελισσοβότανο το λούζοντ’ οι κυράδες.
Κυρά καµαροτράχηλη, κυρά γαϊτανοφρύδα!

Κυρά µου, όταν στολίζεσαι, να πας στην εκκλησιά σου, 
βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη
και τον καθάριο Αυγερινό τον βάνεις δαχτυλίδι.
Εµείς εδώ δεν ήρταµε να φάµε και να πιούµε,

µόνο σας αγαπούσαµε κι ήρθαµε να σας δούµε.
∆ώστε µας και τον κόκορα, δώστε µας και την κότα,

δώστε µας και πέντ’ έξι αυγά, να πάµε σ’ άλλη πόρτα!
Εδώ που τραγουδήσαµε πόρτα να µη ραΐσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να ζήσει!
Και εις έτη πολλά!
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 Κάλαντα Πρωτοχρονιάς ικαριώτικα
Άγιος Βασίλης έρχεται ’πό πίσω απ’ το Καµάρι,

βαστά µυτζήθρες και τυριά, βαστά κι ένα γκινάρι1.
Βάρτε µας κρασί να πιούµε

και του χρόνου να σας πούµε.

Κι αν έχεις κόρην έµορφη, βάρτηνε στο ζιµπίλι2
και κρέµασέ τηνε ψηλά, να µη στη φαν οι ψύλλοι.

Βάρτε µας κρασί να πιούµε
και του χρόνου να σας πούµε.

Εµείς εδώ δεν ήρταµε να φάµε και να πιούµε,
µόν’ έχεις κόρην έµορφη κι ήρταµε να τη δούµε.

Βάρτε µας κρασί να πιούµε
και του χρόνου να σας πούµε.

Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρταµε τα ράφια ’ν’ ασηµένια,
του χρόνου σαν και σήµερα να ’ναι µαλαµατένια!

Βάρτε µας κρασί να πιούµε
και του χρόνου να σας πούµε.

 Κάλαντα Φώτων ποντιακά
Οσήµερον τα Φώτα, γρα γρα η πόρτα,
σύροµε3 κοπίδα, πάµε σ(τ)α χαµψία4.

Σήµερον τα Φώτα, γρα γρα η πόρτα,
σύροµε κοπίδα, τρώγοµε χαµψία.

 Χιόνι, χιόνι, χιόνισε 
Κείµενο δηµοτικό, µουσική: Π. Ματέυ

Χιόνι, χιόνι, χιόνισε,
τα πουλιά παγώνισε,

πόρτες, τρύπες βούλωσε,
όλα τα κουκούλωσε!

1 Γκινάρι: αγκινάρα.
2 Ζιµπίλι: σάκος από πλεκτή ψάθα µε δύο λαβές.
3 Σύροµε: παίρνουµε µαζί µας, αγοράζουµε.
4 Χαµψία: είδος µικρού ψαριού, γαύρος.
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  Ντίλι, ντίλι το καντήλι
Κλιµακωτό παραµυθοτράγουδο

Ντίλι, ντίλι, ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.

Πήγε κι ο ποντικός και πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

Πάει κι η γάτα, που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

Πάει κι ο σκύλος, που δάγκωσε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

Πάει και το ξύλο, που έδειρε τον σκύλο
που έφαγε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

Πάει κι η φωτιά που έκαψε το ξύλο
που έδειρε τον σκύλο

που έφαγε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

Πάει και το ποτάµι, που έσβησε τη φωτιά που…
Πάει και το βόδι, που ήπιε το ποτάµι που…
Πάει κι ο λύκος, που έφαγε το βόδι που…

Πάει και ο κυνηγός, που σκότωσε τον λύκο
που έφαγε το βόδι που ήπιε το ποτάµι
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που έσβησε τη φωτιά που έκαψε το ξύλο
που έδειρε τον σκύλο που δάγκωσε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φυτίλι
µέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντίλι.
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, της κόρης το µαντίλι.

  Ο βοσκός κι ο βασιλιάς
Παραδοσιακό τραγούδι από τη Νίσυρο ∆ωδεκανήσου

Ο βοσκός κι ο βασιλιάς στοίχηµα εβάλανε,
στοίχηµα εβάλανε και στοιχηµατίσανε:

— Πες µ’, αφέντη βασιλιά, τι ’ν’ που βάζεις στοίχηµα;
— Βάζω τη βασίλισσα, µε το βασιλίκι της!

— Πες µου εσύ, καλέ βοσκέ, τι ’ν’ που βάζεις στοίχηµα;
— Βάζω χίλια πρόβατα, µε τ’ αργυροκούδουνα!

Όταν τα κατέβαζε ο βοσκός τα πρόβατα,
όταν τα κατέβαζε κάτω στα λακκώµατα,

πρόβαλ’ η βασίλισσα ’πό το παραθύρι της.

— Μάνα, να ’µουν βόσκισσα, να ’µουν τυροκόµισσα!
Θα ’κανα χλωρό τυρί και µυτζήθρα αρµυρή,

θα ’κανα ξυνόγαλο και το βούτυρο παχύ!

  Πώς το τρίβουν το πιπέρι
Αποκριάτικο τραγούδι 

— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
Πώς το τρίβουν το πιπέρι και το ψιλοκοσκινίζουν;

— Με τη φτέ–, κι αµάν αµάν, µε τη φτέρνα τους το τρίβουν,
µε τη φτέρνα τους το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.

— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
— Με το γό–, κι αµάν αµάν, µε το γόνατο το τρίβουν,

µε το γόνατο το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.
— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
— Με τα πί–, κι αµάν αµάν, µε τα πίσω τους το τρίβουν,

µε τα πίσω τους το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.
— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
— Με τον ά–, κι αµάν αµάν, µε τον άγκωνα το τρίβουν,
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µε τον άγκωνα το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.
— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
— Με τη µύ–, κι αµάν αµάν, µε τη µύτη τους το τρίβουν,

µε τη µύτη τους το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.
— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς τo τρίβουν το πιπέρι;
— Με το κού–, κι αµάν αµάν, µε το κούτελο το τρίβουν,

µε το κούτελο το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.
— Πώς το τρί–, κι αµάν αµάν, πώς το τρίβουν το πιπέρι;
— Με τον κό–, κι αµάν αµάν, µε τον κόπανο το τρίβουν,

µε τον κόπανο το τρίβουν και το ψιλοκοσκινίζουν.

  Παντρεύουνε τον κάβουρα
Παντρεύουνε τον κάβουρα, ω!..., και του δίνουν τη χελώνα.

Ντράγκα ντρούγκα τα ’ργανα, ωρέ τα ’ργανα!
Καλέσαν και τον πόντικα, ω!..., τα συµβόλαια να γράψει.

Ντράγκα ντρούγκα τα ’ργανα, ωρέ τα ’ργανα!
Καλέσαν τον σκαντζόχοιρο, ω!..., γιε µ’, τα στέφανα ν’ αλλάξει.

Καλέσαν και τον τζίτζικα, ω!..., για να παίξει το βιολί του.
Καλέσαν και τον γάιδαρο, ω!..., για να πάει να τραγουδήσει.
Καλέσαν και τον µέρµηγκα, ω!..., τα προικιά να κουβαλήσει.

Καλέσαν και τον βάτραχο, ω!..., το νερό να κουβαλήσει.
Καλέσαν και την αλεπού, ω!..., γιε µ’, τις κότες να µαδήσει.

Καλέσαν κι όλο το χωριό, ω!..., ναι, στον γάµο να γλεντήσει!

  Χελιδονάκι µου γοργό 
Παραδοσιακό τραγούδι Ανατολικού Αιγαίου

— Χελιδονάκι µου γοργό, γλυκό µου χελιδόνι!
Πού ’σουν, πουλί µ’, τόσον καιρό; Σε καρτερούσα σαν τρελό.
— Ήµουν στα όρη, στα βουνά, µέσα στα κρούσταλλα νερά.
Ήµουνα µέσα στις δροσιές, µες στου Μαγιού τις µυρωδιές.

— Πουλάκι µου που κελαηδείς, έµορφο χελιδόνι,
εγώ ’µαι οπού σ’ αγαπώ κι άλλος σε καµαρώνει!

  Περιστεράκι πέταξε
Καλαντίσµατα του Μάρτη από τη Σιάννα Ρόδου

Περιστεράκι πέταξε, βρήκε πύργο κι έκατσε
και χαµοκελάηδησε, Μάρτη, Μάρτη µου καλέ,

Μάρτη, Μάρτη µου καλέ
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και Φλεβάρη φοβερέ,
κι αν φλεβίσεις κι αν κακίσεις, πάλι άνοιξη θ’ ανθίσεις!

  Κάλαντα Λαζάρου
— Πού ’σαι, Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου,

που σε γύρευε η µάνα κι η αδερφή σου.
Βάγια, βάγια των βαγιών τρώνε ψάρια και κολιό
και την άλλη Κυριακή ψήνουν το παχύ τ’ αρνί!

— Ήµουνα στη γη, στη γη βαθιά χωµένος
κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωµένος.

Βάγια, βάγια των βαγιών τρώνε ψάρια και κολιό
και την άλλη Κυριακή ψήνουν το παχύ τ’ αρνί!

  Θέλω ν’ ανέβω στα ψηλά, καλέ
Παραδοσιακό τραγούδι Λέσβου

Θέλω ν’ ανέβω στα ψηλά, καλέ, (2) στ’ Άγιου Γιωργιού το δώµα, (2)
να κόψω δυο γαρίφαλα, καλέ, (2) να κάνω φροκαλίτσα,1 (2)
να φροκαλώ2 τη θάλασσα, καλέ, (2) ν’ αράζουν τα καΐκια. (2)

Ένα καράβι άραξε, καλέ, στου βασιλιά την πόρτα.
Κι ο βασιλιάς δεν ήτανε, καλέ, µόν’ τρεις βασιλοπούλες.
Η µια κεντάει τον ουρανό, καλέ, κι η άλλη το φεγγάρι
κι απ’ όλες η µικρότερη, καλέ, κεντάει το µαντιλάκι.

Κέντα το, κόρη, κέντα το του ’ρβωνιαστκού σ’ µαντίλι.
Να βάλεις µέσα ζάχαρη, καλέ, και κόκκινη µαστίχα,

να το πηγαίνεις στο σχολειό, καλέ, κι απ’ το σχολειό στο σπίτι.

  Άγια Μαρίνα
∆ηµοτικό Κύπρου, νανούρισµα

Άγια Μαρίνα και κυρά, που νανουρίζεις τα µωρά,
’ποκοίµισε και τούτο κι η µάνα του δεν είν’ εδώ.

Επήγε στον γιαλό, να φέρει δάφνη και νερό,
να πλύνει τα βρακούδια του και τα πουκαµισούδια του

και να τ’ απλώσει στις ροδιές, στις κόκκινες τριανταφυλλιές.

1 Φροκαλίτσα: η σκούπα.
2 Φροκαλώ: σκουπίζω, ισιώνω.

53

10-0047.indd   53 16/1/2013   4:16:52 μμ



 Μανουσάκια
Παραδοσιακό δηµοτικό

Εµένα η µάνα µ’ έστειλε να µάσω µανουσάκια.
Μανουσάκια, µανουσάκια, µόσχους και γαριφαλάκια.

Να µάσω και γαρίφαλα να στείλω στα σοκάκια.
Μανουσάκια, µανουσάκια, µόσχους και γαριφαλάκια.

Σα πήγα και τα έµασα και τα ’κανα µατσάκια.
Μανουσάκια, µανουσάκια, µόσχους και γαριφαλάκια.

 Φίλοι, φίλοι, καρυοφύλλι1 
Ποίηση: Μ. Κουβαλιά - Γουµενοπούλου, δηµοτική µελωδία από τη Σηλυβρία Θράκης

Φίλοι, φίλοι, καρυοφύλλι,
σαν οι άνθρωποι ’ναι φίλοι,

στην καρδιά τους και στα χείλη
έχουν γλύκα ’πό σταφύλι!

1 Καρυοφύλλι: γαρίφαλο, µοσχοκάρφι.
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, 

του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. 

τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται 

δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να 

διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω 

γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς 

πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 

κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 

Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108,  Α΄).

Απογορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος 

αυτού του βιβλίου που καλύπτεται από δικαιώματα 

(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς 

τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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