Καλοκαιρινή γιορτή 2019
Καλωσορίσατε γονείς
στην τελευταία μας γιορτή
να μας δείτε, να μας καμαρώσετε
χειροκροτήματα πολλά να μας δώσετε!
Θα σας πούμε πως αισθανόμαστε
τώρα που αποχωριζόμαστε
τους φίλους, τις δασκάλες
κι ετοιμαζόμαστε για επιτυχίες μεγάλες!
Φτάσαμε στο τέλος πια
και σκεφτήκαμε πολύ
πως θα μας λείψουν όλα αυτά
μα περισσότερο το παιχνίδι στην αυλή.
Εκεί που παίζαμε φιδάκι
τα μήλα και το σκιουράκι.
Εκεί που τρέχαμε σαν τα τρελά
και φωνάζαμε δυνατά!
Θα μας λείψουν κι όσα κάναμε στην τάξη
στη θεωρία μα και στην πράξη
τα παιχνίδια στις γωνιές
τα παζλ και οι κατασκευές
που κάναμε με τα ξύλινα τουβλάκια
ισορροπία στα σπιτάκια.
Θα μας λείψουν τα φιλαράκια
η ζωγραφική, οι εργασίες
τα παραμύθια και τα τραγουδάκια
οι γιορτές και οι χειροτεχνίες.

Είμαστε όμως εντάξει
που θα πάμε στου Δημοτικού την Α΄τάξη
θα κάνουμε Γλώσσα Μαθηματικά
και θα διαβάζουμε σωστά!
Θα έχουμε διάλειμμα μεγάλο
θα ξεφαντώνουμε δίχως άλλο
θα παίζουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο
βόλεΪ και χειρόσφαιρο.
Θα κάνουμε πολύ γυμναστική
θα αποκτήσουμε φοβερό κορμί
θα καθόμαστε σε μεγάλα θρανία
θα έχουμε πολλά βιβλία.
Θα μας ακολουθήσουν οι φίλοι οι καλοί
θα είμαστε πολύ προσεκτικοί
δεν θα κάνουμε φασαρία
να μην μας μαλώνει ο κύριος ή η κυρία!
Θα μάθουμε γράμματα πολλά
θα γίνουμε σοφά παιδιά
θα γράφουμε μέσα στα τετράδια
θα γεμίζουμε πολλά φυλλάδια.
Μα θα περνάμε κι από το νηπιαγωγείο
το πρώτο μας σχολείο
να λέμε στις κυρίες καλημέρα
να παίρνουμε μια αγκαλιά παρέα!
Θα σας πούμε όμως και για το καλοκαιράκι
που το περιμένουμε με πολύ μεράκι
να έρθουν οι ζέστες πια
να τρώμε πολλά παγωτά!

Να κάνουμε στη θάλασσα βουτιές
με ανοιχτά τα μάτια
ή φορώντας μάσκα.
Να πηγαίνουμε στις παιδικές χαρές
να κάνουμε με τα ποδήλατα ορθοπεταλιές
να δούμε τον παππού και τη γιαγιά
να μας κερνάνε γαλατόπιτα!
Να σκάβουμε στην άμμο
να πηγαίνουμε για μπάνιο
να παίζουμε ρακέτες στην παραλία
και η μαμά να διαβάζει βιβλία.
Να φτιάχνουμε ψηλά στην άμμο κάστρα
να βλέπουμε τη νύχτα τα άστρα
να ψάχνουμε στην άμμο για κοχύλια
να παίζουμε παιχνίδια χίλια!
Να χαρούμε τον ήλιο το ζεστό
να σας ευχηθούμε με χαμόγελο γλυκό
να έχετε ένα γλυκό καλοκαιράκι
και να θαυμάζετε το μικρό σας παιδάκι
που τρεις μήνες μετά
το Δημοτικό θα ξεκινά!

