ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό.
2. Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά.
3. Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και παγωνιά.
4. Κόψε ξύλο το Γενάρη και μη καρτερείς φεγγάρι.
5. Όποιος θε να βαμπακώσει, τον Γενάρη θε ν' οργώσει.
6. Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές θα 'ν' τον αλωνάρη.
7. Γενάρη, μήνα του Χριστού κι αρχιμηνιά του κόσμου.

Παροιμίες για το μήνα Φεβρουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

1. Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό.
2. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, πάλι άνοιξη θ' ανθίσει.
Μα αν κάμει και πεισμώσει, μες τα χιόνια θα μας χώσει.
3. Του Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να πάψει.
4. Φλεβάρης ,κουτσοφλέβαρος, έρχεται κούτσα κούτσα, όλο νερά και λούτσα.
5. Χιόνια του Φλεβαριού, χρυσάφι του καλοκαιριού.

ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Μάρτιο (ΑΝΟΙΞΗ)

1. Μάρτης είναι χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει.
2. Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης.
3. Του Mάρτη του αρέσει, να είναι πάντα στο διπλό,
μια στις δέκα να έχει ήλιο, και τις άλλες ξυλιασμό.
4. Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα.
5. Tο Mάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια.
6. Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά, κι ο Απρίλης άλλο ένα,
χαρά σε εκείνον το ζευγά που 'χει πολλά σπαρμένα.
7. Τσοπάνη μου την κάπα σου, το Μάρτη φύλαγε την.

Παροιμίες για το μήνα Απρίλιο (ΑΝΟΙΞΗ)

1. Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και τα λουλούδια.
2. Ο Μάρτης έχει τ' όνομα, κι ο Απρίλης τα λουλούδια.
3. Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.
4. Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί.
5. Τον Απρίλη και το Μάη κατά τόπους τα νερά.
6. Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα,
χαρά στονε τον γεωργό που ‘χει πολλά σπαρμένα.

ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Μάιο (ΑΝΟΙΞΗ)

1. Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.
2. Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος.
3. Όταν έπρεπε δεν έβρεχε κι ο Μάης χαλαζώνει.
4. Το Μάη εγεννήθηκα και μάγια δε φοβούμαι.
5. Ζήσε Μάη μου , να φας τριφύλλι.
6. Τον Μάη κρασί μην πίνετε κι ύπνο μην αγαπάτε.

Παροιμίες για το μήνα Ιούνιο (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)

1. Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι.
2. Από το θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
3. Θέρος, τρύγος, πόλεμος, αποσταμό δεν έχουν.
4. Θέρος , τρύγος , πόλεμος ....και στο αλώνισμα χαρές!

ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Ιούλιο (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)

1. Αλωνάρη με τα' αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια.
2. Ο Αη- Λιας κόβει σταφύλια και η αγία Μαρίνα σύκα.
3. Όποιος μοχθεί το χειμώνα χαίρεται τον Αλωνάρη.
4. Τ' Αλωναριού τα κάματα (δυνατή ζέστη),
τ' Αυγούστου τα λιοβόρια (ζεστός δυνατός ανατολικός άνεμος).

Παροιμίες για το μήνα Αύγουστο (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)

1. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να' σουν δυο φορές το χρόνο.
2. Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τα Αυγούστου.
3. Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι.
4. Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου.
5. Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι.
6. Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα.
7. Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.

ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Σεπτέμβριο (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)

1. Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.
2. Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
3. Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.
4. Τον Τρυγητή τ' αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
5. Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.

Παροιμίες για το μήνα Οκτώβριο (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)

1. Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις.
2. Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός.
3. Οκτώβρης-Οκτωβροχάκης το μικρό καλοκαιράκι.
4. Τα σταφύλια τρυγημένα και τα σκόρδα φυτεμένα.
5. Τ' άη - Δημητριού, τι είσαι ‘σύ και τι ΄μαι εγώ λέει το νιο κρασί στο παλιό.
6. Μακριά βροντή, κοντά βροχή.

ΟΜΑΔΑ Β
Παροιμίες για το μήνα Νοέμβριο (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)

1. Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.
2. Οποίος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπόρο δεν Θα πάρει.
3. Όταν έρθει ο Νοέμβρης σιγομπαίνει ο χειμώνας.
4. Αγιά- Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας αποκρίθει:» μάζεψε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο,
γιατί ο Αι Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
5. Τον Οκτώβρη τα κουδούνια , το Νοέμβρη παραμύθια.
6. Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει τα γομάρια μέσα κλείνει.

Παροιμίες για το μήνα Δεκέμβριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

1. Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας Χρόνος.
2. Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα
και τα Λαμπρά βρεχούμενα, αμπάρια γιομισμένα.
3. Αγιά Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθει :
- Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο,
γιατί Αι - Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.

ΟΜΑΔΑ Β
( Φ Υ Λ Λ Ο

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ )

Διάβασε με προσοχή τις παροιμίες που έχεις στα χέρια σου, διάλεξε μία για κάθε μήνα, γράψε
την στον παρακάτω πίνακα και προσπάθησε να την εξηγήσεις από κάτω με απλά λόγια.
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