
Επιμέλεια:  Έφη Μπέκου 

 

 

Γεια σας παιδιά,                                  

εύχομαι αυτές τις ασυνήθιστες 

(για όλους μας) ημέρες των 

διακοπών του Πάσχα να περάσατε 

όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο 

σας, αποκτώντας όμορφες 

αναμνήσεις, έστω και σε αυτή τη 

δύσκολη περίοδο που διανύουμε! Παρ΄ όλα αυτά, εμείς, 

συνεχίζοντας τα μαθήματά μας από απόσταση, θα 

προσπαθήσουμε να μπούμε στο κλίμα των όμορφων 

αυτών ημερών της Άνοιξης, ακούγοντας κάποια γνωστά 

και μαθαίνοντας καινούργια και αισιόδοξα τραγούδια! 

Σας εύχομαι καλή Πρωτομαγιά με τα τραγούδια για τον 

Μάη!  

 

 

 

 

 

 

 



Επιμέλεια:  Έφη Μπέκου 

 

  Πρόβαλε Η Άνοιξη  

https://www.youtube.com/watch?v=cSJrh_deDy0 

Στίχοι: 

      Πρόβαλε η άνοιξη μ’ αγκαλιές λουλούδια 

την καλωσορίζουμε όλοι με τραγούδια 

Να ‘τηνε η πασχαλιά, άνθισε και πάλι  

Ποιος μπορεί στην ομορφιά να την παραβγάλει ; 

Τα χελιδονάκια μας που ξαναγυρίζουν 

βρίσκουν τις φωλίτσες τους και πανηγυρίζουν. 

«Έφτασε η Άνοιξη τραγουδήστε όλοι»  

Είναι η φύση ολάνθιστο τώρα περιβόλι. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSJrh_deDy0


Επιμέλεια:  Έφη Μπέκου 

 Την Άνοιξη Να Ζήσεις 
https://www.youtube.com/watch?v=ppMd06h6B5o 

Στίχοι: 
 
Η άνοιξη μου άρεσε πάντοτε από παιδί  
Τι χρώματα, τι μυρωδιές, τι όμορφα λουλούδια. 
Σαν ζωγραφιά πολύχρωμη , ο κόσμος να τη δει  
και γέμισε η γειτονιά χαρούμενα τραγούδια 
 
Την άνοιξη ζωντάνεψαν , πρασίνισαν τα πάντα 
Τα τραπεζάκια βγήκαν έξω στη βεράντα 
Και οι μεγάλοι εκδρομή στη φύση μας πηγαίνουν  
Τα πάντα έχω την αίσθηση πως γύρω μου ομορφαίνουν. 
 
Άνοιξη αισθήσεις και μυρωδιές και γεύσεις  
Άνοιξη να ζήσεις, σαν πας να αλιεύσεις από τη θάλασσα 
το μπλε, 
Το υπέροχο το χρώμα κι απ’ το βουνό το πράσινο 
που ελπίδα δίνει ακόμα. 
Και το γαλάζιο τα’ ουρανού παιχνίδισμα γυρεύει 
Στου ήλιο το βασίλεμα το κόκκινο μαγεύει. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppMd06h6B5o


Επιμέλεια:  Έφη Μπέκου 

 Πρωτομαγιά 
https://www.youtube.com/watch?v=6U1Y_7sW2L0               
Στίχοι: 

Λουλούδια ας 
διαλέξουμε 

Και ρόδα και κρίνα 

κι ελάτε να πλέξουμε 

στεφάνια από εκείνα. 

 

Τ’ αηδόνια 
συμφώνησαν  

Της γης αγγελούδια 

Και βρήκαν και τόνισαν  

Καινούργια τραγούδια. 

 

 

Στο Μάη που σήμερα 
προβάλλει στη Γη  

Η θάλασσα γίνεται  

Καθρέφτης και πάλι  

Το κύμα της χύνεται  

Κι ο φλοίσβος του 
ψάλλει. 

 

Χορεύει το πρόβατο 

τ’ αρνάκι βελάζει  

κι απ’ τον αγκαθότατο 

δροσούλα σταλίζει. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6U1Y_7sW2L0


Επιμέλεια:  Έφη Μπέκου 

 

 Τα Χελιδόνια 
https://www.youtube.com/watch?v=bfqR6_bml9E 

Στίχοι: 
Καλώς τα μικρά τα 
χελιδονάκια 
Στα σύρματα, στις 
στέγες, στα μπαλκόνια 
Καλώς τα τ’ ανοιξιάτικα 
πουλιά 
τη νέα που θα χτίσετε 
φωλιά 
 
Σε σπίτι μοναχό και 
ερειπωμένο 
Ψηλά σε μπαλκονάκι 
ξεχασμένο, 
Σε θόλο εκκλησούλας 
μακρινής 
Που δεν τη λειτουργεί 
ποτέ κανείς; 
 

Μικρά χελιδονάκια 
αγαπημένα 
μην έχετε παράπονο από 
μένα; 
ψηλά στου μπαλκονιού 
μας τη γωνιά 
δε θα ‘ρθετε να χτίσετε 
φωλιά; 
 
Ελάτε, δε θα βγω να σας 
τρομάξω 
με ξύλο τα μικρά σας να 
πειράξω ,  
γιατί έγινα παιδί εγώ 
καλό  
και πια φωλιές ποτέ μου 
δε χαλώ. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfqR6_bml9E

