
 

Γιαυτό και γιορτάζουμε …..αλλιώς! 

Ποιήματα και τραγούδια για την μαμά. 

 

 

 

 

Μανούλα στη γιορτή σου (ΠΟΙΗΜΑ) 

Στη δική σου τη γιορτή 

 θα σου, κάνω μια ευχή, 



 να’ σαι πάντοτε καλά 

μ’ ευτυχία καί χαρά. 

 Χρόνια σου πολλά! 

Αχ! Μανούλα σ’ αγαπώ 

τι και πως να σου το πω; 

με γλυκά και με τραγούδια; 

 με φιλιά και με λουλούδια; 

Χρόνια σου πολλά! 

Στην καρδιά μου ‘σαι λουλούδι, 

στην ψυχή μου ‘σαι τραγούδι, 

 στα ματάκια μου ‘σαι φως, 

στη ζωή μου είσαι οδηγός. 

Χρόνια σου πολλά! 

 

ΜΑΝΟΥΛΑ (ΠΟΙΗΜΑ) 

Καλή μου μαμάκα 

 μανούλα γλυκειά 

στη γιορτή σου, σου φέρνω 

λουλούδια πολλά. 

Σφικτά σ’ αγκαλιάζω 



 σου δίνω φιλιά 

γλυκά σου φωνάζω 

ΧΡΟΝΙΑ- ΠΟΛΛΑ 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε πάνω στον τίτλο για να ακούσετε το τραγούδι 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

https://youtu.be/x_WcbknA4kw


Μαργαρίτα μου μικρή 

 συ τον κήπου μου στολή. 

Ακούσε με να σου πω 

το μικρό μου μυστικό. 

Χθές το βράδυ η μαμά 

απ’ τις τρέλες τις πολλές. 

Μ’ είπε πως δεν μ’ αγαπά 

κι καρδούλα μου κτυπά. 

Μ’ αγαπά δεν μ’αγαπά 

 Μ’ αγαπά δεν μ’ αγαπά 

Κι καρδούλα μου κτυπά. 

Μ’ αγαπά δεν μ’αγαπά 

 Μ’ αγαπά δεν μ’ αγαπά 

Μα στο τέλος μ’ αγαπά 

Κι καρδούλα μου κτυπά. 

 

ΕΧΩ ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΝΟΥΛΑ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

‘Εχω μια γλυκιά μανούλα 

 Που πολύ με αγαπά. 

Νύκτα μέρα με φροντίζει 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zZuNGwH_HB4&feature=emb_title


 και για με καρδιοκτυπά. 

Σαν γλυστρίσω και κτυπήσω 

 θε να τρέξω στο λεπτό, 

στην αγκάλη της να πέσω 

 με λαχτάρα και καημό! 

Μ’ ένα της γλυκό φιλάκι 

κάθε πόνος πάει μακρυά, 

και είναι η πιο ζεστή φωλίτσα 

 η γλυκιά της αγκαλιά. 

 

 

Παίρνω τα χρώματά μου και φτιάχνω την ωραιότερη ζωγραφιά 
για την μαμά.Γράφω όπως μπορώ την λέξη ΜΑΜΑ. 

Προσπαθώ να της φτιάξω μια κάρτα με υλικά εύκολα που έχω 
στο σπίτι.Πάρτε μερικές ιδέες ………..και αν  βγει διαφορετική 

δεν πειράζει, γιατί….. η ομορφιά είναι στο διαφορετικό!!! 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Και αν πάλι δυσκολεύεστε να φτιάξετε κάτι ,να 
είστε σίγουροι ότι μια αγκαλιά και ένα φιλί είναι το 

καλύτερο δώρο για την μανούλα μας . 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


