
 

Ήρθε το Καλοκαιράκι.
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Καλωσόρισμα από Δήμητρα και Ιωάννα Ντινοπούλου

Δήμητρα:

Καλώς, καλώς ορίσατε,

Πέρα για πέρα όλοι.

Στην σημερινή μας την γιορτή,

Στην σημερινή μας σχόλη.

Ιωάννα:

Θα ακούσετε από τα χείλη μας,

Ωραία ποιηματάκια.

Θα ψάλλουν οι φωνούλες μας

Ωραία τραγουδάκια.



 

Δήμητρα μαζί με Ιωάννα:

Θε να χαρείτε όλοι σας.

Χαλάλι θε να πείτε.

Τα έξοδα και οι κόποι μας.

Τέτοια παιδιά σαν δείτε.

Τραγούδι από όλα τα παιδιά:

Γιούπι – γιάγια γιούπι γιούπι για,

ναι σε λίγες μέρες κλείνουν τα σχολειά.

Δήμητρα

Ήρθε το Καλοκαιράκι

Με μαγιό και καπελάκι.

Ναι θα κλείσει τα σχολειά,

Και θα πάρει τα παιδιά.



 

Νικόλας:

Να τα πάει μακριά.

Σε θάλασσες, κάμπους και βουνά.

Παιχνίδια να κάνουνε πολλά,

Καρπούζι να φάνε και παγωτά.

Ιωάννα:

Ναι. Ήρθε το Καλοκαιράκι.

Να μας πάρει μακριά.

Από τις τάξεις του σχολείου,

Για παιχνίδι και χαρά.

Summer,Summer

I love Summer

The sun is shining

The Kids are swimming in the sea.

Στέφεν, Αμίρα



 

Summer, Summer

We are playing rackets at the beach

And we are eating ice cream!

Ακολουθεί τραγούδι και χορός,

Καλοκαίρι μου γλυκό, μου χεις πάρει το μυαλό.

Ιωάννα Θεοδώρου:

Αυτό το ξέρετε παιδιά;

To Καλοκαίρι πως παντρέυτηκε

Την Ζέστη την γλυκιά;

Ναι, ναι. Ζέστη και Καλοκαιράκι

Κάνανε και ένα παιδάκι.

Mαίρυ μαζί με Σοφία και Κλαρκ



 

Κωνσταντίνος:

Τον Ιούνη τον γλυκό

Που κρατάει παγωτό.

Και από της μαμάς την αγκαλιά,

Δεν ξεκολλάει ούτε σταλιά.

Μαρίνα:

Θέλει να παίζει με τα παιδιά.

Μα που να τα βρει η μαμά;

Που είναι ακόμα στα σχολειά;

Βανέσα:

Σκέφτηκε, σκέφτηκε πολύ,

Φωνάζει τον ήλιο στην στιγμή.

Και αυτός χαρούμενος της απαντά,

΄΄ Μην έχεις έγνοια, θα τα κλείσω τα σχολειά.΄΄



 

Φερνάντα με Μαρίνα

Και τώρα θα κλείσουν τα σχολειά.

Να ξεκουραστούνε τα παιδιά,

Να διώξουν το άγχος από την καρδιά,

Να μην ξυπνάνε από τις εφτά.

Ντανιέλα:

Η Ζέστη και το Καλοκαιράκι,

Δεν κάνανε μόνο ένα παιδάκι.

Κάνανε και τον Ιούλη τον λαμπρό

Και τον Αύγουστο τον ξακουστό.

Δημήτρης:

Μα δεν θα είμαστε εδώ

Να τους γιορτάσουμε. Για αυτό.

Γεια σας και να είσαστε καλά,

Καλό Καλοκαίρι, Καλή Αντάμωση παιδιά.



 

Summer, summer

Hot and sunny everyday

And we go on holiday!

Σεμπάστιαν:

Summer, summer

I΄m so glad you are here!

Summer summer

Let ΄s give a cheer!

Summer,summer

I΄ll meet you at the park

Summer, Summer

Let ΄s stay up till dark!

Νέστωρ, Στίβεν

Νέιθαν, Κλαρκ



 

Γουέντι:

Εμπρός, ας χαρούμε όλοι παιδιά.

Ο χρόνος περνάει τόσο γοργά.

Η Ζέστη θα φύγει μακριά,

Θα πάρει μαζί της την ξεγνοιασιά.

Πέτρος μαζί με το Παναγιώτη:

Πάλι θα ανοίξουν τα σχολειά.

Θα έρθει ο Χειμώνας και η Παγωνιά

Για αυτό ξανά και ξανά,

Ας πούμε όλοι δυνατά.

Κλαρκ:

Ζήτω το Καλοκαιράκι,

Ζήτω και το παγωτάκι

Ζήτω και στις διακοπές

Ζήτω στις όμορφες βουτιές.

Ακολουθεί τραγούδι και χορός.



 

Απόψε στις ακρογιαλιές.

Ιωάννα Θεοδώρου:

Νηπιαγωγείο μου καλό,

Έφτασε η ώρα να σου πώ,

Πως τώρα φεύγω, μα σ΄αγαπώ.

Δεν θα ξεχάσω ούτε λεπτό,

Τις ώρες που έζησα εδώ.

Πως να ξεχάσω τα παραμύθια,

Τα ξέγνοιαστα τρελά παιχνίδια,

Τις κουβεντούλες και τον χορό,

Με τις δασκάλες μου που τόσο αγαπώ!

Νηπιαγωγείο μου καλό,

Γεια σου σε αποχαιρετώ,

Κοντά σου πέρασα καλά,

Σαν μιας μανούλας γλυκιά αγκαλιά.



 

Τραγούδι από όλα τα παιδιά,

Έφτασε η ώρα να σας πούμε,

Γεια σας να είσαστε καλά.

Η παρουσία σας κοντά μας,

Μας έδωσε τρανή χαρά,

Γεια σας γεια σας χαιρετάμε

Με ευχές απ΄την καρδιά,

Τούτο δω το Καλοκαίρι

Να το περάσετε πιο καλά.{δις}

Όμως ένα γεια ας πούμε

Και στο σχολείο μας παιδιά,

Που μια χρονιά μας καρτερούσε

Σαν μιας μανούλας αγκαλιά.

Έχε γεια καλό σχολείο

Θα σαι πάντα στην καρδιά.

Των παιδιών που εδώ περάσανε

Μια ολόκληρη χρονιά{δις}

Ακολουθεί χορός,

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.



 


