
ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΣΠΙΤΙ  (Δ1) 

 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω σπίτι, 

για να προφυλαχτώ και να ξεκουραστώ. 

Θα  κάτσω σπίτι, θ’ αράξω  σπίτι, 

πωπωπω !!!  τι θα τραβήξω  τώρα  εγώ … 
 

θα με ζαλίζουν  οι  γονείς  μου για το  διάβασμα, 

γιατί  όπως  ξέρουμε  δεν  είναι  διακοπές. 
 

Θα  κάτσω  σπίτι , θ’  αράξω  σπίτι, 

στεναχώρια πια  δε θα ‘χω  το  πρωί   να  σηκωθώ. 

Θα  κάτσω  σπίτι ,  θ’  αράξω  σπίτι, 

τους φίλους  μου  στο  δίκτυο  θα  βρω.    (ΒΑΡΒΑΡΑ) 

 

Θα κάτσω σπίτι, θ΄ αράξω σπίτι, 

και στην ταράτσα θα φυτέψω μαϊντανό. 

Θα κάτσω σπίτι, θ΄ αράξω σπίτι, 

κι άμα πεινάσω τρώω και σανό!!!    (ΦΙΛΙΠΠΟΣ Χ.) 

 

θα κάτσω σπίτι, θα αράξω σπίτι, 

τόσο ωραία που περνώ!!! 

θα κάτσω σπίτι θ΄ αράξω σπίτι, 

ίσως  ποτέ να μην θέλω να ξαναβγώ!!!!!!   (ΝΙΚΟΣ) 



Θα κάτσω σπίτι, θ΄ αράξω σπίτι, 

στην τηλεόραση με το τηλεκοντρόλ. 

Θα κάτσω σπίτι, θ΄ αράξω σπίτι, 

κι όλη τη μέρα θα τρώω  προφιτερόλ!!! (ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ) 

 

Θα κάτσω σπίτι , θ ‘αράξω σπίτι, 

το σχολείο θ’ αργήσω να το ξαναδώ, 

τα βιβλία μου στο ράφι μου θ ‘αφήσω , 

να σκονιστούν και δεν θα σκοτιστώ!! 

 

Κι όταν θα κάτσω αραχτή στο κρεβατάκι μου, 

ξέρω  πως δε θα βαρεθώ , 

θα ηρεμήσει πιο πολύ το κεφαλάκι μου, 

απ’ τη ζαλάδα της δασκάλας στο σχολειό. 

 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω  σπίτι, 

στο πάπλωμα μου γλυκά θα κοιμηθώ! 

Το πρωί η μαμά μου δεν θα με ξυπνήσει 

και  εγώ αργά θα σηκωθώ. (ΡΑΦΑΕΛΑ) 

 

Θα κάτσω σπίτι, θ΄ αράξω σπίτι, 

ασκήσεις βάλτε να τις λύσω στο λεπτό!   (ΣΤΑΥΡΟΣ) 

 



Θα κάτσω σπίτι, θα αράξω σπίτι, 

θα περιμένω για να ξαναβγώ. 

Θα κάτσω σπίτι, θα αράξω σπίτι, 

θα περιμένω να 'ρθει η μέρα που θα ξαναβγώ!  (ΕΥΓΕΝΙΑ) 

 

Θα κάτσω σπίτι, θα μείνω σπίτι, 

γιατί έξω κανείς δεν πρέπει πια να βγει. 

Θα γράψω σπίτι, θα παίξω σπίτι, 

αλλά θα είμαι στην υγεία μου γερή.  (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) 
 

Θα κάτσω σπίτι , θα μείνω σπίτι, 

φίλους δεν πρόκειται να δω! 

Θα κάτσω σπίτι , θα μείνω σπίτι, 

και στο κρεβάτι με βιβλίο θα κοιμηθώ. 
 

Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, 

δεν πρόκειται να σηκωθώ, θα μείνω εδώ! 

Γιατί, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 

θα μπω αμέσως σε έναν πειρασμό!   (ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.) 
 

Θα κάτσω σπίτι , θα μείνω σπίτι, 

Και στο κρεβάτι τηλεόραση θα δω! 

Θα κάτσω σπίτι , θα μείνω σπίτι, 

και το μαγείρεμα προτεραιότητα θα έχω εγώ. 

… 



Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, 

θα το αφήνω και δε θα απαντώ, 

γιατί, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 

μου λένε πάντα για τον Κορονοϊό! 
 

Γι΄ αυτό θα κάτσω σπίτι, θα μείνω σπίτι , 

και τα χεράκια μου θα πλένω κάθε λεπτό. 

Θα κάτσω σπίτι , θα μείνω σπίτι, 

Και το  ’20  θα΄ ναι ο τυχερός μου αριθμός!!!  (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) 

 

Θα κάτσω σπίτι ,θ' αράξω σπίτι 

κι αν βαρεθώ θα φτιάξω κι ένα γλυκό..... 

Θα κάτσω σπίτι, θ' αράξω σπίτι, 

γιατί , αν βγω, θα πάθω πανικό... (ΕΒΙΤΑ) 

 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω σπίτι, 

με ψυχραιμία, χωρίς καθόλου πανικό! 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω σπίτι, 

τους μαθητές μου όμως στιγμή δεν τους ξεχνώ!!! 

 

Με την πλατφόρμα όλη μέρα ασχολούμαι, 

μαθηματάκια ανεβάζω στο λεπτό! 

Και τα παιδάκια μου σαν μέλισσες δουλεύουν 

Και με τον τρόπο τους μου λεν «ευχαριστώ»! 



 

Γι΄ αυτό… 

 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω σπίτι, 

Θα περιμένω να σας δω από κοντά! 

Θα κάτσω σπίτι , θ’ αράξω σπίτι, 

μέχρι να κάνουμε ξανά μια αγκαλιά!!! (κ. Ζωή) 

 


