
© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

1 

 

 

ERASMUS + ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ KA2 

«ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ» 

 

ΗΥΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Παρηιηούρες ζηίτοι ζηην ασθενηική γλώζζα, ζε μεηαγραθή για ζωζηή προθορά και ζε 

μεηάθραζη ζηα Ελληνικά – Πολιηιζμικές πληροθορίες 

 

ΗΥΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΕΛΙΔΑ 
 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 

 ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΣΧΝ 

ΗΥΟΓΡΑΦΗΔΧΝ 

ΣΟΤ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

                                             

3                                                                                                  

   

 ΠΑΡΣΙΣΟΤΡΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

  

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ Κάιαλην ηνπ Υειηδνλίζκαηνο 4 

 Παληξεύνπλε ηνλ θάβνπξα 5 

 Σν θνθνξάθη 7 

ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ Πεξλά- πεξλά ε κέιηζζα 9 

 Γύξσ-Γύξσ όινη 10 

 Σν Γαρηπιίδη 11 

ΥΟΡΟΙ Μήιν κνπ θόθθηλν  12 

 Η ηξάηα καο ε θνπξεινύ  13 

   

 ΚΤΠΡΟ  

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ Νηήιη Νηήιη 14 

 Σα ςέκαηα 18 

 Η πνπκπνπξία 20 

ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ Πεξλά- πεξλά ε κέιηζζα  22 

 ηκαξηό 23 

 Απθά απθά πνπιώ ηα 24 

ΥΟΡΟΙ Υνξόο ηεο ζνύζηαο ρσξίο παξηηηνύξα 

 Υνξόο ηεο ηαηζηάο ρσξίο παξηηηνύξα 

   

 ΙΠΑΝΙΑ  

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ Aurtxo Seaskan, Βάζθηθν λαλνύξηζκα 25 

 El elefante (Ο Διέθαληαο) 27 

 Una pulga y un raton  (Έλαο ςύιινο θη έλα 

πνληίθη) 

28 

ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ   Al pasar de la barca  (ηαλ ε βάξθα πεξλά) 29 

 Corre en trencito (Tν κηθξό ηξέλν ηξέρεη) 30 

 My barba tiene tres pelos  

(Σα γέληα κνπ έρνπλ ηξεηο ηξίρεο) 

 

31 

ΥΟΡΟΙ Aragonese Jota  32 

 Manchega Jota  33 



© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

2 

 

   

 ΙΣΑΛΙΑ  

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ Alla fiera dell‟est (ηε γηνξηή ηεο απγήο) 35 

 Alla fiera di mastrandrè 

(ην παλεγύξη ηνπ Μάζηξν  Αληξέα) 

 

38 

 La bella Lavanderina  (Η όκνξθε πιύζηξα) 40 

 Il mio cappello (Σν θαπέιν κνπ) 42 

 Oh che bel castello (Χ ηη όκνξθν θάζηξν) 43 

ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ Giro giro tondo (Γπξσ-γύξσ όινη) 45 

 Sardina (αξδέια) 46 

ΥΟΡΟΙ Pizzica tarantata  (Πίηζηθα ηαξαληαηα) Υσξίο παξηηηνύξα 

 Carosa di Santu Vitu  Υσξίο παξηηηνύξα 

   

 Aραβικά και Εβραϊκά μοσζικά παραδείγμαηα  

ΣΡΑΓΟΤΔΙ Niniya moumou (Αξαβηθό λαλνύξηζκα) 48 

ΥΟΡΟ Hava Nagila dance (Αο ραξνύκε) 

(Δβξατθόο ρνξόο θαη ηξαγνύδη) 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

3 

 

 

Πληροθορίες αναθορικά με ηις ητογραθήζεις ηοσ ητηηικού σλικού ηοσ προγράμμαηος 

«Προζτολική και πρώηη ζτολική μοσζική εκπαίδεσζη ζηη Μεζόγειο»
1
 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ ΥΟΡΟΙ 

Χειηδόληζκα, θάιαλην 

(ζόιν γπλαηθεία θσλή) 

Χειηδόληζκα 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Παληξεύνπλε ηνλ θάβνπξα 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Σν θνθνξάθη 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Πεξλά- πεξλά ε κέιηζζα 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Γύξσ-Γύξσ όινη 

Σν Γαρηπιίδη 

 

Μήιν κνπ θόθθηλν  

(αληξηθή θσλή θαη ελόξγαλε 

ζπλνδεία) 

Η ηξάηα καο ε θνπξεινύ  

(αληξηθή θσλή θαη ελόξγαλε 

ζπλνδεία) 

Νηήιη Νηήιη 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Σα Ψέκαηα 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Η Πνπκπνπξία 

(Σξίν παηδηθό) 

Πεξλά- πεξλά ε κέιηζζα 

ηκαξηό 

Απθά απθά πνπιώ ηα 

 

νύζηα 

(αληξηθή θσλή θαη ελόξγαλε 

ζπλνδεία) 

 Σαηζηά 

(αληξηθή θσλή θαη ελόξγαλε 

ζπλνδεία) 

Aurtxo Seaskan  

(Βάζθηθν λαλνύξηζκα)  

El elefante  

(Ο Διέθαληαο) 

Una pulga y un raton  

(Έλαο ςύιινο θη έλα πνληίθη) 

Al pasar de la barca  

(Όηαλ ε βάξθα πεξλά) 

Corre en trencito 

(Tν κηθξό ηξέλν ηξέρεη) 

My barba tiene tres pelos  

(Σα γέληα κνπ έρνπλ ηξεηο ηξίρεο) 

Aragonese Jota  

(ελόξγαλε εθηέιεζε) 

Manchega Jota  

(γπλαηθείεο θαη 

αληξηθέο θσλέο κε όξγαλα) 

 

Alla fiera dell’est 

(ηε γηνξηή ηεο απγήο) 

(παηδηθή ρνξσδία) 

Alla fiera di mastrandrè 

(ην παλεγύξη ηνπ Μάζηξν  

Αληξέα) (παηδηθή ρνξσδία) 

La bella lavanderina 

(Η όκνξθε πιύζηξα) 

Il mio cappello 

(Σν θαπέιν κνπ) 

Oh che bel castello 

(Χ ηη όκνξθν θάζηξν)  

Giro  giro tondo  

(Γπξσ-γύξσ όινη) 

Sardinα 

(αξδέια) 

 

Pizzica tarantata 

(θσλέο θαη όξγαλα) 

Carosa di Santu Vitu 

(θσλέο θαη όξγαλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ηα ζεκεία πνπ δελ αλαθέξεηαη, ηα ηξαγνύδηα, ηα κνπζηθά παηρλίδηα θαη νη ρνξνί εθηεινύληαη από ζόιν 

γπλαηθεία θσλή. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ελόξγαλε ζπλνδεία. Γηα ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο δέζηε ζηελ παξνύζα ηζηνζειίδα. 
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ηίτοι 
Υειηδόλη πέηαμε, εβξε πύξγν θη έθαηζε 

θαη ρακνθειαεδηζε Μάξηε Μάξηε κνπ θαιέ 

 

Μάξηε, Μάξηε κνπ θαιέ θαη Απξίιε δξνζεξέ 

θη αλ ρηνλίζεηο θη αλ θιεβίζεηο πάιη Άλνημε ζ αλζίζεηο 

 

 

Δθδνρή ζηα Αξραία Διιεληθά* 

«Ήιζε ήιζε ρειηδώλ, θαιάο ώξαο άγνπζα, 

θαιάο ώξαο άγνπζα θαη θαινύο εληαπηνύο, 

επί γαζηέξη ιεπθά θεπί (θαη επί) λώηα κέιαηλα, 

παιάζαλ ζπ πξνθύθιεη εθ πίνλνο νίθνπ». 

 

*Η Δθδνρή ζηα αξραία ειιεληθά αλαθέξεηαη σο Κάιαληα ηεο Άλνημεο από ηνλ Αζήλαην (2νο αη. κ.ρ), ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζην έζηκν πνπ ππήξρε ηνλ 5ν κ.Χ. Σν Διιεληθό παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαηαγξάθεηαη 

ζηε ζπιινγή ηνπ Samuel Baud-Bovy από εζλνγξαθηθή έξεπλα ζην λεζί ηεο Ρόδνπ. Ο ίδηνο ππνζηήξημε 

όηη ε κεισδία έρεη αξραίεο ξίδεο αθνύ θαη ην αξραίν θείκελν ηαηξηάδεη ζηελ ίδηα κεισδία. Σα Κάιαληα 

ηεο Άλνημεο είραλ αθξηβώο ην ίδην λόεκα θαη ζηελ αξραηόηεηα: ηα παηδηά ηξαγνπδνύζαλ ηα θάιαληα γηα 

λα ππνδερζνύλ ηελ Άλνημε θαη λα καδέςνπλ θξνύηα, γιπθά θαη θηινδσξήκαηα από ηνπο λνηθνθύξεδεο.  

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σν ηξαγνύδη είλαη γλσζηό θαη ώο Κάιαληα ηεο Άλνημεο ή Κάιαληα ηνπ Μάξηε, θαζώο είλαη έλα 

ηξαγνύδη πνπ ηξαγνπδνύλ παηδηά γηα λα θαισζνξίζνπλ ηελ Άλνημε ηελ 1ε ηνπ Μάξηε. Φαίλεηαη λα 

έρεη πξνέιεπζε από ηελ αξραία Διιάδα. Σα παηδηά ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ έλα μύιηλν, πθαζκάηηλν ή 

ράξηηλν νκνίσκα ρειηδνληνύ, δηαθνζκεκέλν κε θνξδέιεο, ινπινύδηα θαη κηθξά θνπδνπλάθηα, θαη ην 

θνπλνύζαλ θαζώο ηξαγνπδνύζαλ ηα θάιαληα ζην ρσξηό ή ζηε γεηηνληά ώζηε λα καδέςνπλ 

θηινδώξεκα (ή θξνύηα, γιπθά, αβγά θιπ) από ηηο λνηθνθπξέο ησλ ζπηηηώλ.  
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ηίτοι 
Παληξεύνπλε ηνλ θάβνπξα, σσσ 

θαη ηνπ δίλνπλ ηε ρειώλα 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ηνλ πόληηθα, σσσ 

ηα ζπκβόιαηα λα γξάςεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ ην ζθαηδόρνηξν, σσσ 

βξε ηα ζηέθαλα λ‟ αιιάμεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ην ηδίηδηθα, σσσ 

γηα λα παίμεη ην βηνιί ηνπ 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ην γάηδαξν, σσσ 

γηα λα πάεη λα ηξαγνπδήζεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ην κέξκεγθα, σσσ 

ηα πξνηθηά λα θνπβαιήζεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ηελ αιεπνύ, σσσ 

βξε ηηο θόηεο λα καδήζεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 

 

Καιέζαλ θαη ην βάηξαρν, σσσ 

ην λεξό λα θνπβαιήζεη 

ληξάγθα ληξνύγθα η‟ άξγαλα ώξε η‟ άξγαλα. 
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Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Δίλαη έλα ζαηπξηθό ηξαγνύδη ηεο πεξηόδνπ ηεο Απνθξηάο (αιιεγνξηθό). Πνιιά απνθξηάηηθα 

ηξαγνύδηα ελειίθσλ ηξαγνπδηνύληαη θαη από ηα παηδηά, γλσζηά σο ζαηπξηθά παηδηθά ηξαγνύδηα. 

πρλά ηξαγνπδηνύληαη από ηα παηδηά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη όρη κόλν ηελ πεξίνδν ηεο 

Απνθξηάο. Σν ηξαγνύδη ζπρλά ζπλνδεύεηαη από κηκεηηθέο θηλήζεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ηα αζηεία 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηίρνπ θαη λα βνεζήζεη ζηελ απνκλεκόλεπζε ησλ ζηίρσλ, αιιά θαη λα 

παξνπζηαζηεί ην λόεκα πην παξαζηαηηθά. Σν ηξαγνύδη ριεπάδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ, δείρλνληαο 

ην ξόιν ηεο θνηλόηεηαο θαη πσο ν θάζε θαιεζκέλνο κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζπλεηζθέξεη ζην 

ζύλνιν.   
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ηίτοι 
ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ έλα θνθνξάθη, 

ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

 

ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ κία θνηνύια, 

ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί, 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

 

ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ έλα ζθπιάθη, 

ην ζθπιάθη γαβ γαβ γαβ, ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί, 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ κία γαηνύια, 

ε γαηνύια ληάνπ ληάνπ, 

ην ζθπιάθη γαβ γαβ γαβ, ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί, 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

 

ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ κία γαινπνύια, 

ε γαινπνύια γινπ γινπ γινπ, 

ε γαηνύια ληάνπ ληάνπ, ην ζθπιάθη γαβ γαβ γαβ, 

ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί, 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 
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ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ έλα παπάθη, 

ην παπάθη πα πα πα, 

ε γαινπνύια γινπ γινπ γινπ, ε γαηνύια ληάνπ ληάνπ, ην ζθπιάθη γαβ γαβ γαβ, 

ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί, 

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

 

ηαλ ζα πάσ θπξά κνπ ζην παδάξη 

ζα ζ‟ αγνξάζσ έλα αξλάθη, 

ην αξλάθη κπεε κπεε, 

ην παπάθη πα πα πα, ε γαινπνύια γινπ γινπ γινπ, ε γαηνύια ληάνπ ληάνπ, 

ην ζθπιάθη γαβ γαβ γαβ, ε θνηνύια θν θν θό, ην θνθνξάθη θηθη ξηθηθί,  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα θιηκαθσηό ηξαγνύδη πνπ βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ θαη λα εμαζθεζνύλ ζηηο 

δεμηόηεηεο κλήκεο, θαζώο θαη λα εμεξεπλήζνπλ θσλεηηθνύο ήρνπο δηαθόξσλ δώσλ. Ο ζπλζέηεο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ είλαη ν Ισζήθ Κνξίλζηνο, αιιά είλαη ηόζν δεκνθηιέο αλάκεζα ζηα παηδηά ηεο Διιάδαο 

εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο πνπ ζεσξείηαη ζαλ παξαδνζηαθό.  
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ηίτοι 
Πεξλά πεξλά ε κέιηζζα 

κε ηα κειηζζόπνπια θαη κε ηα θισζζόπνπια. 

Πεξλάηε πεξλάηε θαη κε ραζνκεξάηε! 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Καλόλεο ηνπ παηρληδηνύ: Δπηιέγνληαη δύν παηδηά σο αξρεγνί ηεο νκάδαο κεηά από έλα ιάρληζκα. Οη 

αξρεγνί δηαιέγνπλ έλα κπζηηθό όλνκα γηα ηελ νκάδα ηνπο (π.ρ. ην όλνκα ελόο θξνύηνπ, κηαο πόιεο, 

θηι). Μεηά ζρεκαηίδνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο κηα θακάξα, θαζώο ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη θαη ρηππάλε 

παιακάθηα ζην ξπζκό (κία ρηππάλε κεηαμύ ηνπο θαη κία κόλνη ηνπο). Σα ππόινηπα παηδηά πεξπαηνύλ 

ζε ζεηξά θαη πεξλνύλ αλάκεζα από ηνπο δύν αξρεγνύο. ηαλ ην ζηηράθη ηειεηώζεη νη αξρεγνί 

θαηεβάδνπλ ηα ρέξηα θαη αηρκαισηίδνπλ ην παηδί πνπ πεξλά εθείλε ηε ζηηγκή από κπξνζηά ηνπο. 

Μεηά, ρσξίο λα αθνύζνπλ νη ππόινηπνη, ξσηνύλ ην παηδί πνηα από ηηο δύν ιέμεηο-νλνκαζίεο πξνηηκά 

(Ση πξνηηκάο; π.ρ. Φξάνπια ή Μήιν;) Αλάινγα κε ηελ απάληεζή ηνπ, ην παηδί ζηέθεηαη πίζσ από ηνλ 

αληίζηνηρν αξρεγό. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη έσο όηνπ όια ηα παηδηά βξεζνύλ πίζσ από θάπνηνλ από 

ηνπο δύν αξρεγνύο. ηαλ γίλεη απηό νη δύν αξρεγνί θξαηάλε ρέξηα αληηθξπζηά, ελώ θαη ηα ππόινηπα 

παηδηά πηάλνληαη ην θάζε έλα γεξά από ηε κέζε ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ θαη μεθηλά λα ηξαβάεη ε θάζε 

νκάδα ηελ άιιε. Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ζα θαηαθέξεη λα ηξαβήμεη πξνο ζηε κεξηά ηεο ηελ 

άιιε νκάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

10 

 

 

ηίτοι 
Γύξσ - γύξσ όινη 

ζηε κέζε ν Μαλώιεο. 

Υέξηα πόδηα ζηε γξακκή, 

όινη θάζνληαη ζηε γε, 

θη ν Μαλώιεο ζην ζθακλί. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Καλόλεο ηνπ παηρληδηνύ: Σα παηδηά πηάλνληαη ζε θύθιν θξαηώληαο ρέξηα ελώ έλα παηδί ζηέθεηαη ζηε 

κέζε αλαπαξηζηώληαο ηνλ Μαλώιε. Σα παηδηά γπξίδνπλ γύξσ γύξσ ηξαγνπδώληαο ην ηξαγνύδη. ηε 

θξάζε «όινη θάζνληαη ζηε γε» ηα παηδηά ηνπ θύθινπ θάζνληαη θάησ, ελώ ζηελ ηειεπηαία θξάζε «θη ν 

Μαλώιεο ζην ζθακλί» ην παηδί πνπ θάζεηαη ζην θέληξν ηνπ θύθινπ θάζεηαη θη απηό θάησ. Σν 

παηρλίδη κπνξεί λα ζπλερίζεη όζεο θνξέο ζέινπλ νη παίθηεο.  
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ηίτοι 
Πνπ ‟λ‟ ην, πνπ ‟λ‟ ην ην δαρηπιίδη, 

ςάμε, ςάμε δε ζα ην βξεηο! 

Γε ζα ην βξεηο, δε ζα ην βξεηο, 

ην δαρηπιίδη πνπ δεηείο (ή θξαηείο). 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Καλόλεο ηνπ παηρληδηνύ: Σα παηδηά ζηέθνληαη ζε θύθιν ή θάζνληαη ζε θύθιν έρνληαο ηηο παιάκεο ηνπο 

ελσκέλεο. Ο αξρεγόο (ε «κάλα») θξαηάεη έλα δαρηπιίδη κέζα ζηελ παιάκε ηνπ. ινη ηξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη, θαζώο ε κάλα πεξλάεη ην δαρηπιίδη κέζα από ηηο παιάκεο όισλ. Κάπνηα ζηηγκή αθήλεη ην 

δαρηπιίδη κέζα ζηελ παιάκε ελόο παηδηνύ ζηνλ θύθιν, πξνζπαζώληαο λα κελ ηνλ θαηαιάβνπλ ηα 

ππόινηπα παηδηά. ηαλ ην ηξαγνύδη ηειεηώλεη όια ηα παηδηά δηαηεξνύλ ηηο παιάκεο ηνπο ελσκέλεο θαη 

πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ πνηνο έρεη θξπκκέλν ην δαρηπιίδη ζηηο παιάκεο ηνπ. Αλ θάπνηνο καληέςεη 

ζσζηά γίλεηαη ν λένο αξρεγόο. Αλ δε καληέςεη θάπνηνο ζσζηά, απηόο πνπ ηπραίλεη λα έρεη ην 

δαρηπιίδη γίλεηαη ν θαηλνύξγηνο αξρεγόο.  
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ηίτοι 

Μήιν κνπ θόθθηλν ξόηδν βακκέλν, 

γηαηί κε κάξαλεο ηνλ πηθξακέλν, 

Λα, ια, ια.... 

 

Πεγαίλσ θη έξρνκαη κα δε ζε βξίζθσ, 

βξίζθσ ηελ πόξηα ζνπ καληαισκέλε, 

ηα παξαζύξηα ζνπ θεγγνβνινύλε, 

Λα, ια, ια.... 

 

Ρσηώ ην πάπισκα πνπ ‟λ ε θπξά ζνπ. 

Κπξά κ‟ δελ είλ‟ εδώ πάεη (ζη)  ζηε βξύζε, 

πάεη γηα λα πηεη λεξό θαη λα γηνκίζεη, 

Λα, ια, ια.... 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηελ Διιάδα ηόζν ζηνπο ελήιηθεο 

όζν θαη ζηα παηδηά. Δίλαη ζε κέηξν 7/8, έλα δεκνθηιέο κέηξν ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή, 

θαη ρνξεύεηαη ζε Καιακαηηαλό (ή ζπξηό) ρνξό, όπνπ ηνλίδνληαη ηα βήκαηα ζην 1ν, 4ν θαη 6ν ρηύπεκα 

(1ν ζην δεμί πόδη, 4ν ζην αξηζηεξό, 6ν ζην δεμί πόδη θαη κεηά αληίζηξνθα). Σν θόθθηλν κήιν 

ζεσξείηαη ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα αιιά θαη ζε άιιεο, σο ζύκβνιν νκνξθηάο θαη έξσηα. Δδώ 

ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά γηα λα δειώζεη ν άληξαο ηελ αγαπεκέλε ηνπ.  
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ηίτοι 

H ηξάηα καο ε θνπξεινύ ε ρηιηνκπαισκέλε 

όιν ηελ εκπαιώλαλε θη όιν ήηαλ μεισκέλε. 

 

Δβίξα κηα ζηα παληά 

Δβίξα δπν ζην ρσξηό 

Δβίξα ηξεηο ζην ζπίηη ηεο. 

 

Αλ ην ‟μεξε ε κάλα κνπ πσο δνύιεπα ζηελ ηξάηα, 

ζα κνύ ‟ζηειλε ηα ξνύρα κνπ θαη ηελ παιηά κνπ βξάθα. 

 

Δβίξα κηα ζηα παληά 

Δβίξα δπν ζην ρσξηό 

Δβίξα ηξεηο ζην ζπίηη ηεο. 

 

 

Πολιηιζηικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα δεκνθηιέο ηξαγνύδη ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα ηόζν ζηνπο ελήιηθεο όζν θαη ζηα 

παηδηά. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ην ηξαγνύδη αλαθέξεηαη ζηελ ηξάηα ε νπνία απνηειεί 

ζύκβνιν ηεο δσήο ησλ ςαξάδσλ. Σν ηξαγνύδη κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηε δσή ησλ ςαξάδσλ ζηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Μεζνγείνπ. Ιδέεο γηα ρνξό: Σν θνππιέ κπνξεί λα 

ρνξεπηεί ζε θύθιν ζε πξηό. ην ξεθξαίλ νη καζεηέο κπνξνύλ λα απηνζρεδηάζνπλ κε ξπζκηθά 

θηππήκαηα ζην ζώκα ή άιιεο θηλήζεηο ξπζκηθέο ή κηκεηηθέο. Σν ηξαγνύδη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη 

αλαθνξά γηα λα αλαθαιύςνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηξάηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Μεζόγεην, λα εληζρύζεη 

κηα ζπδήηεζε γύξσ από ηε ζάιαζζα, ηε θύζε, ηα ςάξηα, ηε δσή ζηε ζάιαζζα, ηε δσή ησλ ςαξάδσλ 

ζηε Μεζόγεην.  
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ηίτοι 

Μηαλ θνξά ηδη‟ έλαλ ηδηαηξόλ 

είζζηελ κηαλ θνπέιιαλ 

πνπ θέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

ηε λύρηαλ ζην θαληήιηλ 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Δθζέβεηλ ην πνληίηδηλ 

ηδη‟ έθιεςελ ην θηηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

ηε λύρηαλ ζην θαληήιηλ 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Ήξηελ ηδηαη ν θάηηνο 

ηδη‟ έπηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Δβνύξηζελ ν ζζηύιινο 

ηδηαη άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Έππεζελ ην μύινλ 

ηδηαη έδεξελ ηνλ ζζηύιινλ 

πνπ άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

 

Μεηάθραζη 
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό 

είρε κηα θνπέια 

πνπ θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

ηε λύρηα θάησ από ην θαληήιη 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Βγήθε ην πνληίθη 

θη έθιεςε ην θηηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

ηε λύρηα θάησ από ην θαληήιη 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Ήξζε θαη ν γάηνο 

θη έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Έηξεμε ν ζθύινο 

θαη άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Έπεζε ην μύιν 

θαη έδεηξε ηνλ ζθύιν 

πνπ άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 
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νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Άλαςελ ν θνύξλνο 

ηδηαη έθαςελ ην μύινλ 

πνπ έδεξελ ηνλ ζζηύιινλ 

πνπ άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Ήξηελ ην πνηάκη 

ηδηαη έζβεζελ ηνλ θνύξλν 

πνπ έθαςελ ην μύινλ 

πνπ έδεξελ ηνλ ζζηύιινλ 

πνπ άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Ήξηελ ηδηαη ην βνύηλ 

ηδηαη ήπθηελ ην πνηάκη 

πνπ έζβεζελ ηνλ θνύξλν 

πνπ έθαςελ ην μύινλ 

πνπ έδεξελ ηνλ ζζηύιινλ 

πνπ άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληήιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδη‟ εθέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

Ήξηελ ηδη‟ ν θαζάπεο 

ηδηαη έζθαμελ ην βνύηλ 

πνπ ήπθηελ ην πνηάκη 

πνπ έζβεζελ ηνλ θνύξλν 

 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Άλαςε ν θνύξλνο 

θαη έθαςε ην μύιν 

πνπ έδεηξε ην ζθύιν 

πνπ άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Ήξζε ην πνηάκη 

θαη έζβεζε ην θνύξλν 

πνπ έθαςε ην μύιν 

πνπ έδεηξε ην ζθύιν 

πνπ άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Ήξζε θαη ην βόδη 

θαη ήπηε ην πνηάκη 

πνπ έζβεζε ην θνύξλν 

πνπ έθαςε ην μύιν 

πνπ έδεηξε ην ζθύιν 

πνπ άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Ήξζε θη ν ραζάπεο 

θη έζθαμε ην βόδη 

πνπ ήπηε ην πνηάκη 

πνπ έζβεζε ην θνύξλν 
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πνπ έθαςελ ην μύινλ 

πνπ έδεξελ ηνλ ζζύιινλ 

πνπ άξπαμελ ηνλ θάηηνλ 

πνπ ‟πηαζελ ην πνληίηδηλ 

πνπ ‟θιεςελ ην θπηίιηλ 

πνπ κέζα ζην θαληίιηλ 

πνπ άλαθθελ ηελ λύρηαλ 

ηδηαη θέληαλ ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόγξνπζνλ καληίιηλ 

ληίιη ληίιη νιόγξνπζνλ καληίιηλ. (2) 

 

 

πνπ έθαςε ην μύιν 

πνπ έδεηξε ην ζθύιν 

πνπ άξπαμε ηνλ γάην 

πνπ έπηαζε ην πνληίθη 

πνπ έθιεςε ην θπηίιη 

από κέζα ζην θαληήιη 

πνπ άλαβε ηε λύρηα 

θαη θεληνύζε ηνπ θαινύ ηεο 

ηνπ αγαπεηηθνύ ηεο 

νιόρξπζν καληήιη 

ληήιη ληήιη νιόρξπζν καληήιη. (2) 

 

Πολιηιζηικές πληροθορίες 
Δίλαη έλα θιηκαθσηό ηξαγνύδη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ζε Διιάδα θαη Κύπξν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν είλαη ζε θππξηαθή δηάιεθην.  
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ηίτοι  
Η αίγηα εγέλλεζε αβθόλ (2) 

ηδη‟ ν πεηεηλόο ξηθνύηλ 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Ο ςύιινο εθνξηώζεθελ (2) 

εθηά ζαηζηά ξνπβίζθηα 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Δβθήθα πα‟ ζηελ ηεξαηζηά (2) 

λα θόςσ κηαλ παηηίραλ 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Ο ιύκπνπξαο επάιιησζελ (2) 

ηδηαη λίθεζελ ηνλ ηαύξνλ 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Δςήισζελ ε πηπεξθά (2) 

ηδη‟ εγίλελ θππαξίζζηλ 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Δίπακελ ηόζα ςέκαηα (2) 

αο πνύκελ κηαλ αιήζθεηαλ 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Η θαηζίθα γέλλεζε αβγό (2) 

θαη ν πεηεηλόο αξλάθη 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Ο ςύιινο θνξηώζεθε (2) 

εθηά ζαθηά ξεβύζηα 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

θαξθάισζα ζηε ραξνππηά (2) 

λα θόςσ έλα θαξπνύδη 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Σν κπξκήγθη πάιεςε (2) 

θαη λίθεζε ηνλ ηαύξν 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Η πηπεξηά ςήισζε (2) 

ζαλ θππαξίζζη 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

Δίπακε ηόζα ςέκαηα (2) 

αο πνύκε κηα αιήζεηα 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 
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Ο γάηδαξνο επέηαζελ (2) 

ηδη‟ επήελ ζζίιηα κίιηα 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

 

Ο γάηδαξνο πέηαμε (2) 

θαη πήγε ρίιηα κίιηα καθξηά 

βάη ηζηβηηζέιιν βάη ηζηβηηζό. (2) 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Δίλαη έλα ηξαγνύδη αιιεγνξηθό ή ζαηπξηθό, γεκάην ςέκαηα, αλαθνινπζίεο θαη αληηθάζεηο.  
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ηίτοι 
Η πνπκπνπξία πέηαζελ 

ηδηαη παο ην θθηόξνλ έθαηζελ 

ηδηαη πνπ ηελ ηόζε κπξσζθηάλ 

επνηδνηκήζεθε βαζθηά. 

 

Σδνηκάηαη ηδη‟ νλεηξεύθεηαη 

ηνλ ήιηνλ πσο παληξεύθεηαη 

ηδηαη θνπκέξεο ηδηαη θνπκπάξνη 

ηα πνπιηά ηδηαη ην θεγγάξηλ. 

 

Η ηξακνπληάλα ζνύδεη ηελ 

ηδη‟ ν λόηνο ζζηνπκαιίδεη ηελ. 

Ξύπλα, μύπλα πνπκπνπξία 

ηόζα ρξώκαηα ελ εία, 

μύπλα ηδη‟ έια ζην ρσξθό κνπ 

λα ζνπ πσ ην κπζηηθό κνπ. 

 

 

Μεηάθραζη 
Η πνπκπνπξία πέηαμε 

θαη θάζηζε ζε έλα ινπινύδη 

θη από ηελ ηόζε κπξσδηά, 

απνθνηκήζεθε βαζηά.  

 

Κνηκάηαη θη νλεηξεύεηαη 

όηη παληξεύεηαη ηνλ ήιην 

θαη νη θνπκπάξεο θη νη θνπκπάξνη 

είλαη ηα πνπιηά θαη ην θεγγάξη. 

 

Η ηξακνπληάλα ηελ θνπλά 

θη ν λνηηάο ηελ ρατδεύεη. 

Ξύπλα, μύπλα πνπκπνπξία 

ηόζα ρξώκαηα δελ είδα, 

μύπλα θη έια ζην ρσξηό κνπ 

λα ζνπ πσ ην κπζηηθό κνπ. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα ηαρηάξηζκα. πλήζσο έλαο ελήιηθαο ην ηξαγνπδά ελώ θξαηά έλα παηδάθη θαη ην 

ηαρηαξίδεη ζην ξπζκό. Απηό ην ηξαγνύδη ήηαλ άγλσζην ζηελ θππξηαθή θνηλσλία κέρξη θαη ηελ έθδνζε 

«Κππξηαθά Παξαδνζηαθά Σξαγνύδηα γηα παηδηά». Η πνπκπνπξία είλαη ε πεηαινύδα πνπ γελληέηαη από 

ην θνπθνύιη ηνπ κεηαμνζθώιεθα.  
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ηίτοι 
Πεξλά, πεξλά ε κέιηζζα 

κε ηα κειηζζόπνπια. 

 

Άινγνλ εθξάηαλ 

θαη ην επεξπάηαλ. 

 

Μήηε εγώ, κήηε εζύ 

κήηε ν κπαξκπαηδίηδηθαο. 

 

Ο ηδίηδηθαο ειάιεζε 

κάπξε πέηξα ξάγεζε. 

 

Σξάθθα, ηξνύθθνπ 

Σν-θα-ιύ-ηε-ξν- παη-δί- ελ- ηνύ-ην! 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 

Η θππξηαθή έθδνζε ηνπ Πεξλά πεξλά ε κέιηζζα: Σν ηξαγνύδη είλαη κηα εθηεηακέλε έθδνζε ηνπ 

ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ  Πεξλά πεξλά ε κέιηζζα πνπ ππάξρεη ζε απηό ην εγρεηξίδην.  

Σν κνπζηθό παηρλίδη εθηειείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ην ειιεληθό ηξαγνύδη. 

 



© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

23 

 

 
 

 

Απηό ην παηδηθό ηξαγνύδη ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ρσξίο λόεκα, ελώ θάπνηεο από απηέο είλαη Αγγιηθέο 

όπσο ε αξίζκεζε ζην ηειεπηαίν κέηξν. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Απηό ην παηρληδνηξάγνπδν έρεη βξεζεί ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Διιάδα. Δίλαη ζε ηεηξάζεκν ξπζκό θαη ε 

κεισδηθή γξακκή έρεη κηα έθηαζε 4εο, εθηόο από ην ηειεπηαίν κέηξν. Παίδεηαη θπξίσο αλάκεζα ζηα 

θνξίηζηα. ηέθνληαη ή θάζνληαη ζε θύθιν θξαηώληαο ρέξηα νξηδόληηα κε ηηο παιάκεο ηνπο 

αλαπνδνγπξηζκέλεο. ην δεμί ρέξη βάδνπλ ηελ παιάκε από πάλσ, ελώ ζην αξηζηεξό βάδνπλ ηελ 

παιάκε από θάησ. Σα παηδηά αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη ρηππώληαο ην θάζε έλα κε ην δεμί 

ηνπ ρέξη, ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη κε ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ 

θαη ζε θνξά θύθινπ αληίζεηα από ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ. ηαλ όκσο θηάζνπκε ζην «one, two, 

three» ηόηε ην πξνηειεπηαίν παηδί πξέπεη λα πεηύρεη ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ πνπ είλαη ηειεπηαίν. Αλ 

ηελ ρηππήζεη, ηόηε βγαίλεη από ην παηρλίδη θαη ν θύθινο κηθξαίλεη. Αλ δελ ηελ ρηππήζεη, ηόηε βγαίλεη 

απηό. 
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ηίτοι 
Απθά, απθά πνπιώ ηα 

ηνπ ζθεηνύ κνπ ηνπ Kνιόθα, 

πνπ θάκλεη θνινθνύζθηα 

ηδηαη ηξσλ ηα θνπειινύζθηα. 

 

Μεηάθραζη 
Απγά, απγά πνπιάσ 

ηνπ ζείνπ κνπ ηνπ Κνιόθα (θνινθύζα), 

πνπ θάλεη θνινθπζάθηα 

θαη ηξώλε ηα παηδάθηα. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σα παηδηά θάζνληαη θπθιηθά θαη ηξαγνπδνύλ «Απθά απθά πνπιώ ηα ηνπ ζθεηνύ κνπ ηνπ Κνιόθα πνπ 

θάκλεη θνινθνύζθηα ηδηαη ηξσλ ηα θνπειινύζθηα». Έλα παηδί ρνξνπεδά γύξσ από ηα παηδηά πνπ 

θάζνληαη θαη αθήλεη ην καληειάθη πνπ θξαηά πίζσ από ηελ πιάηε ελόο παηδηνύ πνπ θάζεηαη. Μόιηο ην 

παηδί πνπ έρεη πίζσ ηνπ ην καληειάθη ην παίξλεη θαη θπλεγά ην παηδί πνπ ηνπ ην άθεζε. Αλ δελ ην 

θηάζεη θαη θαζίζεη ζηε ζέζε ηνπ γίλεηαη εθείλν ν Κνιόθαο. 
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ηίτοι 
Aurtxo Txikia seaskan dago 

zapi txuritan txit bero  

 

Txakur aundia etorriko da,      

zuk ez badezu egiten lo. 

 

Amonak dio “ene potxolo”    

egin agurra lo lo. 

Orregatikan ene potxolo  

egin agurra lo lo.                                                                           

 

 

Μεηάθραζη 
Σν ιαηξεκέλν κνπ κσξό είλαη ζηελ θνύληα,  

όκνξθα θαη δεζηά, ηπιηγκέλν ζηα άζπξα ζεληόληα. 

 

Έλαο κεγάινο ζθύινο ζα έξζεη, 

αλ δελ παο γηα ύπλν. 

 

Η γηαγηά ςηζπξίδεη: «Παλέκνξθν κνπ» 

θνηκήζνπ κσξό κνπ, θνηκήζνπ. 

Γηα απηό παλέκνξθν κνπ 

θνηκήζνπ κσξό κνπ, θνηκήζνπ. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σν ηξαγνύδη απηό είλαη επίζεο γλσζηό θαη κε ηνλ ηίηιν “Aurtxo polita”. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα πην 

όκνξθα λαλνπξίζκαηα πνπ ε γηαγηά ηξαγνπδά ζην εγγόλη ηεο. Απηή ε ηξπθεξή κεισδία ηξαγνπδηέηαη 

εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα από ηνπο Βάζθνπο γηα λα λαλνπξίζνπλ ηα κηθξά ηνπο. Ο ζπλζέηεο Gabriel 

Olaizola, γελλεκέλνο ζηελ πόιε ηεο Hermani (αλήθεη ζηε ρώξα ησλ Βάζθσλ), ήηαλ έλαο 

αλαγλσξηζκέλνο ηξαγνπδηζηήο όπεξαο ζηε ζθάια ηνπ Μηιάλνπ θαη άλεθε ζηε ρνξσδία ηνπ Sain 

Sebastian. Έδεζε ζηε Γαιιία, όπνπ  δεκηνύξγεζε  ηε  δηθή  ηνπ ρνξσδία κε  εμόξηζηνπο  Βάζθνπο θαη  
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ηόηε ήηαλ πνπ ζπλέζεζε θαη ην Aurtxoa Seaskan. Δίλαη βαζηζκέλν ζε παξαδνζηαθή βαζθηθή κεισδία, 

ε νπνία ελαξκνλίζηεθε από ηνλ αδεξθό ηνπ επίζεο ζπλζέηε Jose Olaizola γηα ρνξσδία. Πέξα από ηε 

ρνξσδηαθή κνξθή ηνπ ην ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο βεξζηόλ θαη δηαζθεπέο ζηελ Ιζπαληθή γιώζζα, 

αιιά ε βαζθηθή είλαη ε απζεληηθή.  

Πξόθεηηαη γηα κηα όκνξθε, γιπθηά κεισδία, αξρηθά γξακκέλε ζε Λα κείδνλ, κε 2 επαλαιακβαλόκελεο 

θξάζεηο ζε κνξθή ΑΑΒΒ. Δίλαη απιό θαη εύθνια θαηαλνεηό από παηδηά 3 κε 7 εηώλ. Δίλαη έλα 

λαλνύξηζκα κε ζθελέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.  
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ηίτοι 
Un elefante se balanceaba 

sobre la tela de una araña. 

Como veía que no se caía 

fue a llamar a otro elefante 

 

Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

Como veían que no se caían  

fueron a llamar a otro elefante 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Έλαο ειέθαληαο έθαλε θνύληα 

ζε έλαλ ηζηό αξάρλεο. 

Καζώο είδε όηη δελ έπεθηε 

θώλαμε αθόκα έλαλ ειέθαληα 

 

Γύν ειέθαληεο έθαλαλ θνύληα 

ζε έλαλ ηζηό αξάρλεο. 

Καζώο είδαλ όηη δελ έπεθηαλ 

θώλαμαλ αθόκα έλαλ ειέθαληα 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Δίλαη έλα απιό, επθνινκλεκόλεπην ηξαγνύδη θαη εύθνιν λα ην ηξαγνπδήζνπλ θαη λα ην θαηαλνήζνπλ 

ηα παηδηά. Απνηειείηαη από κηα θξάζε ε νπνία κπνξεί λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο, όζα θαη ηα 

παηδηά ηεο ηάμεο.  
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ηίτοι 
Una pulga y un ratón y un escarabajo blanco 

pachín 

Parapa rapachín, parapa rapachín 

Se pusieron a jugar a la puerta de un estanco 

pachín 

Parapa rapachín, parapa rapachín 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Έλαο ςύιινο θη έλα πνληίθη θαη έλα άζπξν 

ζθαζάξη παηζίλ 

Παξάπα ξαπαηζίλ, Παξάπα ξαπαηζίλ 

Ξεθίλεζαλ λα παίδνπλ ζηελ πόξηα  ελόο 

θαπλνπώιε, παηζίλ 

Παξάπα ξαπαηζίλ, Παξάπα ξαπαηζίλ 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Δίλαη κηα απιή κεισδία, γξακκέλε ζε 2/4 θαη είλαη πνιύ εύθνιν λα γίλεη θαηαλνεηό από ηα κηθξά 

παηδηά. Γελ ππάξρνπλ πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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ηίτοι 
Al pasar la barca 

e dijo el barquero 

las niñas bonitas 

no pagan dinero. 

 

Yo no soy bonita 

ni lo quiero ser. 

Arriba la barca, 

uno, dos y tres 

 

 

 

Μεηάθραζη 
ηαλ ε βάξθα πεξλά 

ν βαξθάξεο ιέεη ζε εκέλα 

ηα όκνξθα θνξίηζηα 

δελ πιεξώλνπλ ιεθηά. 

 

Γελ είκαη όκνξθε 

θαη δε ζέισ λα είκαη. 

Δπάλσ ζηε βάξθα, 

έλα, δύν θαη ηξία 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα παηδηθό ηξαγνύδη πνιύ δεκνθηιέο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Μέζα από ηηο 

νηθνγέλεηεο θαη κέζα από ηελ εθπαίδεπζε έρεη δηαδνζεί από γεληά ζε γεληά. Απηό ην ηξαγνύδη 

ζπλήζσο ηξαγνπδηέηαη ελώ ηα παηδηά παίδνπλ ζθνηλάθη, ζπλήζσο από θνξίηζηα. Οη ζηίρνη ηνπ 

ηξαγνπδηνύ καξηπξνύλ κηα εηξσλεία αλάκεζα ζηα δύν θύια.  
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ηίτοι 
Corre el trencito 

corre por el campo. 

Corre y se para 

frente a la estación. 

 

Ya voy, Ya voy 

que pase otro señor. 

Ya voy, Ya voy 

que pase otro señor. 

 

 

Μεηάθραζη 
Σν κηθξό ηξέλν ηξέρεη, 

ηξέρεη κέζα από ηε ρώξα. 

Σξέρεη θαη ζηακαηά 

κπξνζηά ζην ζηαζκό. 

 

Έξρνκαη, έξρνκαη 

άζε θη άιινλ θύξην λ‟ αλέβεη. 

Έξρνκαη, έξρνκαη 

άζε θη άιινλ θύξην λ‟ αλέβεη. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Απηό ην παηδηθό ηξαγνύδη ζπλνδεύεηαη πάληα από έλα παηδηθό παηρλίδη. Απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό 

θνκκάηη, βίσκα ηεο παηδηθήο κνπζηθήο παξάδνζεο, αλαιινίσην ζηε κλήκε ησλ Ιζπαλώλ. 
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Lyrics 
Mi barba tiene tres pelos, 

tres pelos tiene mi barba. 

Si no tuviera tres pelos, 

ya no sería mi barba. 

 

 

Translation 
Σν γέλη κνπ έρεη ηξεηο ηξίρεο, 

ηξεηο ηξίρεο έρεη ην γέλη κνπ. 

Αλ δελ είρε ηξεηο ηξίρεο, 

δελ ζα ήηαλ ην δηθό κνπ γέλη. 
 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα κηα απιή κεισδία, γξακκέλε ζε κέηξν 3/4 θαη εύθνια θαηαλνεηό από παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο. Απνηειείηαη από κηα απιή θξάζε ε νπνία απνηειείηαη από ηέζζεξα κέξε ηεζζάξσλ κέηξσλ 

ην θάζε έλα.  
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ηίτοι 
Que ya vienen los pastores, 

con miras de tener cuidado. 
     Que ya vienen los pastores 

                que vienen con mucho frío. 

     Pero con pan y amores, 

     Pero con pan y amores, 

     con miras de tener cuidado. 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Οη βνζθνί έξρνληαη, 

θνηηάδνπλ πξνζερηηθά. 

Οη βνζθνί έξρνληαη, 

έξρνληαη κέζα ζηελ παγσληά. 

Αιιά κε ςσκί θαη κε αγάπε, 

Αιιά κε ςσκί θαη κε αγάπε, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα. 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
O ρνξόο Aragonese Jota είλαη κηα εθδήισζε ηεο ιανγξαθίαο ηεο Αξαγσλίαο, είλαη  ε πην δηάζεκε 

παξαιιαγή ηνπ Jota. Η Jota Aragonesa έρεη γίλεη έλα κνπζηθό ύθνο πνπ έρεη επεθηαζεί ζε όιε ζρεδόλ 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Ιζπαλίαο. Μεξηθνί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ όηη ε θαηαγσγή ηνπ είλαη 

από ζξεζθεπηηθνύο ρνξνύο. Άιινη ζέηνπλ ζαλ εκεξνκελία ην έηνο 1666, κε θάιαληα ηνπ πινηάξρνπ 

José Ruiz de Samaniego ζην παξεθθιήζη ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηεο αξαγόζα, κε ηίηιν «De Esplendor 

se Doran los Άηξεο" (Οη Αέξεδεο είλαη επηρξπζσκέλνη κε Λάκςε). Κάπνηνη ηνπ απνδίδνπλ αξαβηθή 

πξνέιεπζε. Χζηόζν, ν Antonio Beltrán Martínez, έλα από ηνπο πην κειεηεκέλνπο ιάηξεηο ηνπ ρνξνύ 

Jota, δηαβεβαηώλεη όηη δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη έξζεη πξηλ από ηνλ 18ν αηώλα θαη ε δηάρπζε ηνπ ζε 

όιε ηελ ρεξζόλεζν ρξνλνινγείηαη ηνλ 19ν αηώλα. Ο ρνξόο Aragonese Jota εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ 

ρνξνύ (ρνξεπηέο), canto (ηξαγνπδηζηέο) θαη νξρεζηξηθή εξκελεία, κέζσ κηαο rondalla πνπ απνηειείηαη 

θπξίσο από θηζάξεο, ιανύηα θαη bandurrias. Οη ρνξεπηέο ρξεζηκνπνηνύλ επίζεο θαζηαληέηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ. Απηό ην "Copla" είλαη ην κέξνο canto ή ην Jota. Σα θνπαξηέηα πξνζαξκόδνληαη 

κε ηε κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ canto. Οη ζηίρνη ηνπ θνπαξηέηνπ επαλαιακβάλνληαη, 

πξνζζέηνληαο κηα εηζαγσγή θαη κηα επηζηξνθή ζην δίζηηρν. Μπνξεί λα ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο 

δνκέο: 

Σν ζύγρξνλν είλαη: 2-1-2-3-4-4-1, θαη ην παιηό είλαη: 1-1-2-3-4-4-1. 

Σν δίζηηρν πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην JOTA έρεη ηελ ζύγρξνλε δνκή. 
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Πολιηιζμικές πληροθορίες 

Σν Jota είλαη έλαο ηζπαληθόο ρνξόο πνπ επεθηάζεθε πέξα από ηε γεσγξαθηθά όξηα ηεο Ιζπαλίαο. 

Αλαιόγσο κε ηελ πεξηνρή, παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. "A la Mancha manchega" είλαη έλα Jota 

Manchega πνπ αλήθεη ζηελ πεξηνρή ηεο Castilla la Mancha. Δίλαη γξακκέλν ζηα ¾ θαη ζπλνδεύεηαη 

από θηζάξεο, bandurrias, ιανύηα, πιαγίαπιν θαη ηύκπαλν. Σξαγνπδηέηαη θαη ρνξεύεηαη από 

ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο πνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θνξνύλ ηνπηθέο ελδπκαζίεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

θαζηαληέηεο. πρλό ην ηξαγνπδάλε θαη ην ρνξεύνπλε ζε εκεξνκελίεο θνληά ζηα Υξηζηνύγελλα. ην 

Jotas ηεο La Mancha, νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηώλ είλαη ν παηξησηηζκόο, ε ζξεζθεία ή ρξεζηκνπνηεί 

ζεμνπαιηθα ζηνηρεία. "A la Mancha Manchega" αλακηγλύεη όια απηά ηα ζέκαηα. 
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Alla Fiera dell’Est 
 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il fuoco  

che bruciò il  bastone  

 

ηη  γιορηή  ηης  ασγής  (Peter Sinfield-

Angelo Branduardi)  

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα*  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε έλα γθξίδνο γάηνο  

θη έθαγε ην άζπξν πνληίθη,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε έλαο καύξνο ζθύινο  

θαη όξκεμε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε έλα παιηό κπαζηνύλη  

θαη ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεμε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε κηα θιόγα  

θαη έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  
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che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne l‟acqua  

che spense il  fuoco  

che bruciò il  bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il toro  

che bevve l‟acqua  

che spense il  fuoco  

che bruciò il  bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E venne il macellaio  

che uccise i l toro  

che bevve l‟acqua  

che spense il  fuoco  

che bruciò il  bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E l‟Angelo della Morte sul macellaio  

che uccise i l toro  

che bevve l‟acqua  

che spense il  fuoco  

che bruciò il  bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεμε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε ην λεξό  

θη έζβεζε ηε θιόγα,  

πνπ έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεμε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κί ήξζε έλαο κεγάινο ηαύξνο  

θαη ήπηε ην λεξό,  

πνπ έζβεζε ηε θιόγα,  

πνπ έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεζε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ήξζε έλαο ραζάπεο  

θη έζθαμε ην κεγάιν ηαύξν,  

πνπ ήπηε ην λεξό,  

πνπ έζβεζε ηε θιόγα,  

πνπ έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεζε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Κη ν άγγεινο ζαλάηνπ, πήξε ην 

ραζάπε, πνπ έζθαμε ην κεγάιν ηαύξν,  

πνπ ήπηε ην λεξό,  

πνπ έζβεζε ηε θιόγα,  

πνπ έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεζε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  
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Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

E infine il Signore sull‟Angelo della 

Morte sul macellaio ,   

che uccise i l toro  

che bevve l‟acqua  

che spense il  fuoco  

che bruciò il  bastone  

che picchiò il  cane  

che morse il gatto  

che si  mangiò il  topo  

che al mercato mio padre comprò.  

 

Alla Fiera dell‟Est per due soldi  

un topolino mio padre comprò.  

 

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη . Καη ηέινο ήξζε ν Κύξηνο πνπ 

έδησμε ηνλ άγγειν ηνπ ζαλάηνπ, πνπ πήξε 

ην ραζάπε, πνπ έζθαμε ην κεγάιν ηαύξν 

πνπ ήπηε ην λεξό,  

πνπ έζβεζε ηε θιόγα,  

πνπ έθαςε ην παιηό κπαζηνύλη,  

πνπ ρηύπεζε ην καύξν ζθύιν,  

πνπ όξκεζε ζηνλ γθξίδν γάην,  

πνπ έθαγε ην άζπξν πνληίθη ,  

πνπ αγόξαζε ν παηέξαο κνπ ζηελ αγνξά.  

 

ηε γηνξηή ηεο απγήο, κε δπν θαξδίληα  

ν παηέξαο κνπ κνπ αγόξαζε έλα άζπξν 

πνληίθη .  

 

                      * θαξδίλην (farthing): παιηό λόκηζκα Βξεηαλίαο 

 

Πολιηιζηικές πληροθορίες 
Σν ηξαγνύδη είλαη ζαλ κηα κνπζηθή ηζηνξία ε νπνία κάγεπε θαη αθόκα καγεύεη ηα παηδηά από όιν ηνλ 

θόζκν. Σν απζεληηθό ηξαγνύδη Chad Gadya είλαη εβξατθό, παζραιηλό ηξαγνύδη ην νπνίν ην 

ηξαγνπδνύλ γηα λα γηνξηάζνπλ κηα πνιύ ζεκαληηθή παιηά παξάδνζε: ηαλ ν ήιηνο δύεη νη Δβξαίνη 

από θάζε κεξηά ηνπ θόζκνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα λα δνμάζνπλ ην ζαύκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπο από 

ηε ζθιαβηά ζηελ Αίγππην. Παξόκνην είλαη θαη ην Αγγιηθό παηδηθό  ηξαγνύδη κε ηίηιν The House That 

Jack Built (1977). 

Σε δεθαεηία 1970 (1976) ν ηξαγνπδνπνηόο Angelo Branduardi έγξαςε κηα δηαζθεπή ηνπ ηξαγνπδηνύ ε 

νπνία έγηλε κεγάιε επηηπρία ζηελ Ιηαιία. ε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη άιιαμε ην θύξην δών 

(ζην απζεληηθό έρνπκε έλα παηδί, ελώ ζηελ ηηαιηθή δηαζθεπή έρνπκε έλα άζπξν πνληίθη), θαη ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ζπλεζίδεηαη ζηελ Ιηαιία λα ηξαγνπδάλε ηα παηδηά θπξίσο ην πξώην κέξνο 

πνπ αθνξά δώα θαη αληηθείκελα.  

Σξαγνπδάκε πνιιέο θνξέο απηό ην ηξαγνύδη ζηα παηδηά καο ρσξίο λα ζθεθηόκαζηε ηε ζξεζθεπηηθή ή 

ζπκβνιηθή ηνπ ζεκαζία. Πνιιά παηδηά από πνιιά δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θαη πνιηηηζκνύο ηνπ θόζκνπ 

λαλνπξίδνληαη κε απηό ην ηξαγνύδη: έλα πνιύ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα δηαπνιηηηζκηθνύ κνπζηθνύ 

πεξηερνκέλνπ.  

Έηζη ινηπόλ, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην Alla Fiera dell‟Est είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ αλήθεη  

ζηε ζύγρξνλε ηηαιηθή παξάδνζε. Απηό κπνξεί λα καο ελζαξξύλεη ώζηε λ α 

αλαινγηζηνύκε ην βαζύηεξν λόεκα ησλ όξσλ παιηό θαη λέν «παξαδνζηαθό» γηα ηα 

παηδηά καο.  
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ηίτοι 
Alla fiera di Mastrandrè 

oggi ho comprato nu’ tamburello 

turu tu tum lu tamburello 

Alamirè, alamirè, 

alla fiera di Mastrandrè (x 2) 

 

Alla fiera di Mastrandrè 

oggi ho comprato nu’ piffariello 

pi ri pi pi lu piffariello 

Alamirè, alamirè, 

alla fiera di Mastrandrè (x 2) 

 

Alla fiera di Mastrandrè 

oggi ho comprato nu’ violino 

ziu ziu lu’ violino... 

Alamirè, alamirè, 

alla fiera di Mastrandrè (x 2) 

 

… „na viola – za za za 

… „nu trombone – poro po po 

… „na trombetta – pere pe pe 

...  „nu tamburo - bum-bum 

 

 

 

Μεηάθραζη 
ηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα 

αγόξαζα ζήκεξα έλα ηακπνπξίλν 

ηαξα ηα ηακ ην ηακπνπξίλν 

Αιακίξε, αιακίξε 

ζηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα (x 2) 

 

ηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα 

αγόξαζα ζήκεξα έλα θιάνπην 

πη-ξη-πη-πη ην θιάνπην 

Αιακίξε, αιακίξε, 

ζηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα (x 2) 

 

ηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα 

αγόξαζα ζήκεξα έλα βηνιί 

δίνπ δίνπ ην βηνιί ... 

Αιακίξε, αιακίξε, 

ζηε γηνξηή ηνπ Μάζηξν Αληξέα (x 2) 

 

... κηα βηόια δα, δα ... 

... κηα ηξνκπέηα - πε ξε πεπε... 

...έλα ηξνκπόλη πνξνπνπν ... 

... έλα ηύκπαλν - κπακ κπακ ... 
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...  „nu violoncello - zum-zum 

… „na chitarra – dlen dlen dlen 

...  „nu contrabbasso - flun-flun 

...   le castagnette - tlin-tlin 

 

...έλα ηζέιν, δνπκ δνπκ ... 

... κηα θηζάξα - ληιελ ληιελ... 

... έλα κπάζν - θινπλ, θινπλ... 

... θαζηαληέηεο - ηιηλ ηιηλ...  

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σν ηξαγνύδη απηό είλαη έλα πνιύ δηάζεκν ηξαγνύδη γηα ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνρή 

ηεο Κακπαλίαο (Campania) ζηελ Νάπνιε. ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζε όιε ηελ Ιηαιία, 

θπξίσο ζην Νεπηαγσγείν αιιά θαη ζε κεγαιύηεξα παηδηά.  

ε πνιιέο επαξρηαθέο πεξηνρέο θαη κηθξέο πόιεηο ζηελ Ιηαιία γίλνηλαη πνιιά παλεγύξηα. Έλα 

παλεγύξη απνηειεί ζεκαληηθό γεγνλόο ζηε δσή ηεο ππαίζξνπ, εληζρύνληαο έηζη ηε γλώζε θάπνηνπ γηα 

ηηο ξίδεο ηνπ αιιά θαη λα κνηξαζηεί θάπνηνο ηηο παξαδόζεηο ηνπ κε άιινπο πνπ έρνπλ άιιεο. πλήζσο 

ηα παλεγύξηα γίλνληαη ιόγσ θάπνηαο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο ή ιόγσ θάπνηαο επεηείνπ πνπ αθνξά ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζην νπνίν ιακβάλεη ρώξα. ε απηά επηθξαηεί επράξηζηε αηκόζθαηξα θαη ν θόζκνο 

αλππνκνλεί γηα ην γεγνλόο απηό. πρλά κπνξεί λα έρνπκε θαη κηα πνκπή ή ιηηαλεία, εηδηθά αλ ην 

παλεγύξη αθνξά έλα ζξεζθεπηηθό γεγνλόο.  

Απηνύ ηνπ ηύπνπ ηα ηξαγνύδηα ηα νλνκάδνπκε θιηκαθσηά ηξαγνύδηα: όπνπ θάζε θνξά ζην ηξαγνύδη 

πξνζηίζεηαη θη έλα θαηλνύξγην ζηνηρείν, θάζε θνξά πνπ ην ηξαγνπδάκε πξέπεη λα ζπκόκαζηε όια ηα 

πξνεγνύκελα πνπ είπακε. ηελ Ιηαιία ππάξρνπλ πνιιά ηέηνηνπ ηύπνπ ηξαγνύδηα, θαη ζηελ «παιηά» 

αιιά θαη ζηελ πην κνληέξλα κνπζηθή παξάδνζε. Παξαδείγκαηα ηέηνηα είλαη: Alla Fiera di Mastrandrè, 

Nella Vecchia Fattoria, Alla Fiera dell‟est, La battaglia di Magenta, Verrà quel di‟ di lune… 

ηα ηξαγνύδηα απηά ε επαλάιεςε ζηνπο ζηίρνπο απνηειεί εξγαιείν κάζεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν 

πξνζηίζεληαη θάζε θνξά ζηελ ίδηα δνκή, νλόκαηα θαη ήρνη νξγάλσλ, ελώ ππάξρνπλ θάπνηα θπξίαξρα 

ζηνηρεία ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη θάζε θνξά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Early Childhood Music Education in the Mediterranean 2016 

© C.C.R.S.M. 2016 

40 

 

 
 

 

ηίτοι 
La bella lavanderina  

che lava i fazzoletti 

per i poveretti della città. 

Fai un salto. Fanne un altro. 

Fai la giravolta 

Falla un‟altra volta 

Guarda in su, guarda in giù… 

dai un bacio a chi vuoi tu! 

 

La bella lavanderina  

che lava i fazzoletti 

li mette ad asciugare 

qua e là  

Fai un salto Fanne un altro. 

Fai la riverenza, Fai la penitenza 

Guarda in su, guarda in giù… 

dai un bacio a chi vuoi tu! 

 

La bella lavanderina 

che lava i fazzoletti 

coglie un fiore  

per il suo papa.  

Fai un salto. Fanne un altro. 

Fai la giravolta,  

Falla un‟altra volta 

Guarda in su, guarda in giù… 

dai un bacio a chi vuoi tu! 

 

Μεηάθραζη 
Η όκνξθε πιύζηξα 

πιέλεη καληήιηα 

γηα ηνπο θησρνύο ηεο πόιεο. 

Πήδεζε κηα. Πήδεζε μαλά.  

Γύξλα γύξσ.  

Γύξλα Ξαλά!  

Κνίηα πάλσ, θνίηα θάησ… 

ηώξα πήγαηλε θαη θίια όπνηνλ ζεο! 

 

Η όκνξθε πιύζηξα 

Πιέλεη καληήιηα 

Καη κεηά ηα βάδεη λα ζηεγλώζνπλ  

εδώ θη εθεί. 

Πήδεζε κηα. Πήδεζε μαλά.  

Γύξλα κε επιάβεηα. Γύξλα κε κεηάλνηα!  

Κνίηα πάλσ, θνίηα θάησ... 

ηώξα πήγαηλε θαη θίια όπνηνλ ζεο! 

 

Η όκνξθε πιύζηξα 

πιέλεη καληήιηα 

θαζώο καδεύεη έλα ινπινύδη  

γηα ηνλ παηέξα ηεο. 

Πήδεζε κηα. Πήδεζε μαλά.  

Γύξλα γύξσ.  

Γύξλα Ξαλά!  

Κνίηα πάλσ, θνίηα θάησ… 

ηώξα πήγαηλε θαη θίια όπνηνλ ζεο! 
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Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σν ηξαγνύδη La bella lavanderina (ή “Dance of the headscarf”) είλαη έλα πνιύ παιηό ηξαγνύδη 

παληνκίκαο, πνιύ γλσζηό ζηελ Δπξώπε από ην Μεζαίσλα. Ο Thoinot Arbeau ηνλ 15ν αη. ζηε Γαιιία, 

ην αλαθέξεη σο branle des lavandères. Πηζηεύεηαη όηη απηό ην είδνο ρνξνύ δηαδόζεθε θαη ρνξεπόηαλ 

ζε όιε ηε ρώξα, γλσζηό θαη σο: «ν ρνξόο ηεο πιύζηξαο» ή «ν ρνξόο ηνπ καληειηνύ». Δπίζεο ππάξρεη 

άιιε κηα εθδνρή ηνπ πην αζηεία πνπ παίδεηαη από ηα παηδηά γηα ςπραγσγία γλσζηό σο: «ν ρνξόο ηεο 

όκνξθεο πιύζηξαο». Σν πξώην κέξνο κηιά γηα κηα όκνξθε θνπέια πνπ πιέλεη γηα όινπο ηνπο 

θησρνύο ηεο πόιεο, θαη ζην δεύηεξν κέξνο ππάξρνπλ θάπνηεο θηλήζεηο ζε ζηπι παηρληδηνύ όπσο 

πήδεκα, ζηξηθνγύξηζκα, θνίηαγκα ςειά ή ρακειά, ή θηιί πξνο θάπνηνλ.  
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ηίτοι 
Il mio cappello ha tre punte. 

Ha tre punte il mio cappello. 

Se non avesse tre punte non sarebbe il mio 

cappel. 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Σν θαπέιν κνπ έρεη ηξεηο γσλίεο. 

Σξεηο γσλίεο έρεη ην θαπέιν κνπ. 

Αλ δελ είρε ηξεηο γσλίεο δε ζα ήηαλ ην δηθό κνπ 

θαπέιν. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Απηό ην παηδηθό ηξαγνύδη είλαη άγλσζην από πνπ πξνήιζε. Δίλαη έλα παηδηθό παηρλίδη ην νπνίν ην 

ζπλαληάκε ζε πνιιέο θνηλόηεηεο (ζρνιεία, νηθνγέλεηεο, νκάδεο λέσλ αλζξώπσλ) πνπ δηαδίδεηαη 

πξνθνξηθά. Ο Primo Levi ζην βηβιίν ηνπ “The Truce” γξάθεη ζρεηηθά κε απηό:  

«Η άιιε κεγάιε επηηπρία ήηαλ ην ηξαγνύδη κε ην θαπέιν πνπ είρε ηξεηο γσλίεο. Έλα ηξαγνύδη ρσξίο 

λόεκα πνπ πεξηέρεη έλα ηεηξάζηηρν ην νπνίν πάληα επαλαιακβάλεηαη: “Σν θαπέιν κνπ έρεη ηξεηο 

γσλίεο/  Οπιηζκέλν είλαη ην θεθάιη κνπ/ θαη αλ δελ είρε ηξεηο γσλίεο/ δε ζα ήηαλ ην δηθό κνπ θαπέιν”,  

θαη απηό είλαη ηόζν δηαδεδνκέλν έζηκν, πνπ θαλέλαο δελ μέξεη από πνύ πξνέξρεηαη. Αιιά έρεη ην 

ραξαθηεξηζηηθό όηη κε θάζε επαλάιεςε, κία ιέμε ηνπ ζηίρνπ παύεη λα ιέγεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε 

θίλεζε, π.ρ. ηα ρέξηα ζην θεθάιη γηα ηε ιέμε θαπέιν, ηα ρέξηα θπξησκέλα ζην θεθάιη γηα ηε ιέμε 

'θεθάιη', έλα ρηύπεκα ζην ζηήζνο γηα ηε ιέμε 'δηθό κνπ', ηα δάρηπια ελώλνληαη θαη δείρλνπλ έλα θώλν 

γηα ηε ιέμε 'γσλίεο', θαη απηό ζπλερίδεηαη κέρξη λα κεησζνύλ νη ζηίρνη ώζηε κόιηο λα επηζεκαίλεηαη 

έλα αλεπαίζζεην κνπξκνπξεηό πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθθξαζηηθέο θηλήζεηο ζεκαηνδνηεί ηηο 

ξπζκηθέο θηλήζεηο ηνπ ηξαγνπδηνύ». 
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ηίτοι 
O che bel castello, 

marcondirondirondello. 

O che bel castello, 

marcondirondirondà. 

 

E‟ più bello il nostro, 

marcondirondirondello. 

E‟ più bello il nostro, 

marcondirondirondà. 

 

E noi lo ruberemo, 

marcondirondirondello. 

E noi lo ruberemo, 

marcondirondirondà. 

 

E noi lo rifaremo, 

marcondirondirondello. 

E noi lo rifaremo, 

marcondirondirondà. 

 

E noi lo bruceremo, 

marcondirondirondello. 

E noi lo bruceremo, 

marcondirondirondà. 

 

E noi lo spegneremo, 

marcondirondirondello. 

E noi lo spegneremo, 

marcondirondirondà. 

 

Μεηάθραζη 
Χ! ηη όκνξθν θάζηξν, 

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Χ! ηη όκνξθν θάζηξν, 

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Σν δηθό κνπ είλαη πην σξαίν,  

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Σν δηθό κνπ είλαη πην σξαίν,  

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Θα ην θιέςνπκε,  

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Θα ην θιέςνπκε,  

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Θα ην ρηίζνπκε μαλά,  

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Θα ην ρηίζνπκε μαλά,  

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Θα ην θάςνπκε,  

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Θα ην θάςνπκε,  

κarcon-diron-dironda. 

 

Θα ζβήζνπκε ηε θσηηά,  

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Θα ζβήζνπκε ηε θσηηά,  

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 
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E noi leveremo una pietra, 

marcondirondirondello 

E noi leveremo una pietra, 

marcondirondirondà 

 

Quale pietra leverete? 

Marcondirondirondello 

Quale pietra leverete? 

Marcondirondirondà 

 

Leveremo… (nome del bambino) 

 

 

Κη εκείο ζα πάξνπκε κηα πέηξα, 

κάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Θα πάξνπκε κηα πέηξα,  

καξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Πνηα πέηξα ζα πάξεηε?  

Μάξθνλ - ληηξν- ληηξνληέιιν. 

Πνηα πέηξα ζα πάξεηε?  

Μαξθνλ - ληηξν - ληηξνληα. 

 

Θα πάξνπκε… (όλνκα ηνπ παηδηνύ) 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
«Χ ηη όκνξθν θάζηξν» είλαη έλα από ηα πιένλ δεκνθηιή παηδηθά παηρλίδηα ζηελ Ιηαιία. Γελ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό κνπζηθό δείγκα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αιιά έρεη εμαπισζεί 

ζε νιόθιεξε ηελ Ιηαιία. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη γλσζηό γηα πνιιά ρξόληα, όκσο ηίπνηα δελ 

είλαη γλσζηό γηα ηηο ξίδεο ηνπ. Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην πεξηερόκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ πεγάδεη 

από ηελ ηζηνξία ηεο Ιηαιίαο κε ηε δεκηνπξγία ηόζσλ πνιιώλ θάζηξσλ θαη παιηώλ ζπγθξνύζεσλ 

κεηαμύ ησλ κεγαινθηεκαηηώλ. Σν παηδηθό απηό παηρλίδη ζπκβνιίδεη ηελ απώιεηα ησλ αμηώλ ζηελ 

ηηαιηθή θνηλσλία κε ηελ δεκηνπξγία ελόο γλσζηνύ ηηαιηθνύ ηξαγνπδηνύ από ηνλ δηάζεκν Ιηαιό 

ηξαγνπδηζηή Fabrizio De Andre‟ από απηό. 
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ηίτοι 
Giro giro tondo 

casca il mondo, 

casca la terra 

tutti giù per terra 

 

 

 

Μεηάθραζη 
Γύξσ γύξσ όινη 

o θόζκνο πέθηεη, 

ε γε πέθηεη 

όινη πέθηνπλ ζηε γε. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα αγγιηθό θαη όρη ηηαιηθό ηξαγνύδη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο παλνύθιαο ζην 

Λνλδίλν (1665-66) νη λεθξνί ήηαλ ζρεδόλ 100.000, ζρεδόλ ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πξσηεύνπζαο, 

κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο ζε πιεζπζκό πόιεηο ζην θόζκν ηεο επνρή εθείλε. Σν απζεληηθό θείκελν ηνπ 

ηξαγνπδηνύ έρεη θπζηθά ραζεί, αιιά απηό πνπ έθηαζε ζε εκάο κηιά γηα ξόδα πνπ κόιηο ηα κπξίζνπκε 

πέθηνπκε θάησ  (Ring-a-ring o roses, a pocket full of posies, a-tishoo,  a-tishoo! We all fall down). 

ηαλ ε ζήςε ησλ πησκάησλ από ηελ παλνύθια, απιώζεθε ζε όιν ην Λνλδίλν, νη άλζξσπνη 

κεηέθεξλαλ καδί ηνπο ηζάληεο κε ξνδνπέηαια ή άιια ινπινύδηα, θνληά ζηε κύηε ηνπο γηα λα 

απνθεύγνπλ ηε δπζσδία ησλ πησκάησλ. Η θξάζε «όινη πέθηνπλ ζηε γε» κνηάδεη λα είλαη κηα 

απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ από ηα παηδηά. 

Η πην δηαδεδνκέλε αηηία ζλεζηκόηεηαο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε παλνύθια. Οη παηέξεο, κεηέξεο, 

αδεξθέο, αδεξθνί θαη δάζθαινη ηεο επνρήο επέιεγαλ απηό ην ηξαγνπδάθη γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ζηα 

παηδηά ηελ απνδνρή απηήο ηεο θξίθεο. Ίζσο ν ζπζρεηηζκόο ηνπ «Γύξσ-γύξσ όινη» κε απηή ηελ 

ηζηνξία λα είλαη κύζνο, αιιά ίζσο θαη λα είλαη αιήζεηα. 
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ηίτοι 
Sardina ina ina 

Coccodrillu là 

E crì crì crì 

E crà crà crà 

 

Sardina ina ina 

Coccodrillu là 

Chi fuori resterà? 

Μεηάθραζη 
αξληίλα ηλα ηλα 

Κνθνληξίιινπ ια 

Δ θξη θξη θξη 

Δ θξα θξα θξα 

 

αξληίλα ηλα ηλα 

Κνθνληξίιινπ ια 

Πνηνο ζα βγεί; 

 

πσο θαη ζε πξνεγνύκελα ηέηνηνπ ηύπνπ ηξαγνύδηα, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη 

ρηππώληαο ην θάζε έλα κε ην δεμί ηνπ ρέξη, ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό ηνπ 

ρέξη κε ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Απηά κπνξεί λα είλαη ζε θύθιν ή ζε νκάδεο ησλ δύν (όπνπ 

ζηέθνληαη αληηθξπζηά).  Η δηαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη είλαη όηαλ ηξαγνπδάλε ηνπο ζηίρνπο Δ 

θξη θξη θξη - Δ θξα θξα θξα ην παηδί πνπ έρεη ζεηξά γαξγαιάεη ζην θξη θξη θξη ην ρέξη ηνπ παηδηνύ ζηα 

αξηζηεξά ηνπ. ηαλ όκσο θηάλνπλ ζην “Chi fuori resterà?”, ην πξνηειεπηαίν παηδί πξέπεη λα πεηύρεη 

ρηππώληαο ζηελ ηειεπηαία ζπιιαβή “rà” ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ πνπ είλαη ζηα αξηζηεξά ηνπ. Αλ ηελ 

ρηππήζεη, ηόηε ην βγάδεη από ην παηρλίδη θαη ν θύθινο κηθξαίλεη. Αλ δελ ηελ ρηππήζεη, ηόηε βγαίλεη 

απηό. 

 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Σέηνηνπ ηύπνπ παηρλίδηα κνπζηθά, ξπζκηθά κε ηα ρέξηα είλαη από ηα πην αγαπεκέλα θαη παίδνληαη 

ζπρλά από παηδηά θαη γνλείο. πρλά ε πξνέιεπζε ηνπο είλαη άγλσζηε. Σα ρέξηα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε πνιινύο θαη επθάληαζηνπο ηξόπνπο. Έηζη απνηεινύλ έλα πνιύ θαιό ζηνηρείν 

θαιιηέξγεηαο δεκηνπξγηθόηεηαο, επηθνηλσλίαο, ζρέζεσλ, εμεξεύλεζεο ήρσλ, ξπζκώλ θαη ζπληνληζκνύ 

θηλήζεσλ αθνύ έρνπκε θίλεζε ζώκαηνο, θσλή ηξαγνύδη θαη θσλή νκηιίαο. Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ 

πνιύ παίδνληαο απηά ηα παηρλίδηα πνπ απνηεινύλ έλα πγηή ηξόπν επηθνηλσλίαο  θαη θαιιηέξγεηαο ησλ  
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κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ. Υάξε ζε απηά ηα παηρλίδηα, ηα παηδηά ληώζνπλ όκνξθα λα είλαη καδί θαη απηό 

από κόλν ηνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ θαζνιηθόηεηα ηνπ ξεπεξηνξίνπ απηνύ ηνπ ηύπνπ θαζώο θαη ην 

ιόγν γηαηί ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ηόζν δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ παίδνπλ παξόκνηα παηρλίδηα εδώ 

θαη πνιιά ρξόληα. ηελ Ιηαιία όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο ππάξρνπλ πνιιά παξόκνηα ηξαγνύδηα 

πνπ παίδνληαη κε ηα ρέξηα θαη κπνξνύλ λα ζπλνδεπηνύλ από πνιιά δηαθνξεηηθά κνπζηθά κνηίβα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη, ε αξδέια είλαη έλα είδνο παηρληδηνύ πνπ ζπλνδεύεηαη από παιακάθηα κε 

ιέμεηο ρσξίο λόεκα, θαη ζπρά παίδεηαη θαη σο ιάρληζκα, γηα λα επηιεγεί έλα παηδί από ηελ νκάδα.  
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ηίτοι 
Nini ya mumu 

hatta ytib 3shana 

ua ila ma tab 3shana 

ytib 3sha yirana. 

 

Nini ya mumu 

hatta tyi 3d mu. 

Bubu falmidiya 

qaqa fassiniya. 

 

Μεηάθραζη 
Κνηκήζνπ κσξό κνπ 

κέρξη λα εηνηκαζηεί ην γεύκα 

θη αλ δελ εηνηκαζηεί 

ζα είλαη έηνηκν ηνπ γείηνλα 

 

Κνηκήζνπ κσξό κνπ 

κέρξη λα έξζεη ε κακά ζνπ. 

Σν ςσκί είλαη ζην ηξαπέδη, 

ηα γιπθά ζην δίζθν. 
 

 

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Απηό είλαη έλα αξαβηθό λαλνύξηζκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ρηθ. Η Ρηθ είλαη κηα νξεηλή πεξηνρή 

ζηε βνξεηνδπηηθή Αθξηθή. Οη θάηνηθνί ηεο είλαη Βέξβεξνη θαη ε κεηξηθή γιώζζα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

πιεζπζκνύ είλαη ε Tamazight, αιιά νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κηινύλ επίζεο αξαβηθά (επίζεκε), 

γαιιηθά θαη ηζπαληθά. Σν Μαξόθν ππνζηεξίδεη ην αξαβν-ηζιακηθό θαζεζηώο ζαλ βάζε ηεο 

ηαπηόηεηάο ηνπο, αιιά νη θάηνηθνη ησλ Ρηθ ζπλερίδνπλ λα ππεξαζπηδόληαη ηελ Tamazight γιώζζα 

ηνπο κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα θαη πνιηηηζκό. Η κνπζηθή είλαη πνιύ παξώλ ζηε δσή ηνπ θάζε Άξαβα 

θαη ππάξρεη ζε θάζε γηνξηή. Δίλαη έλα όρεκα κε ην νπνίν λα κνηξάδνληαη θνηλά ζπλαηζζήκαηα. Η 

κνπζηθή ζηε δσή ησλ αξαβηθνύ ιανύ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Απηό ην 

ηξαγνύδη είλαη ην πην δεκνθηιέο Αξαβηθό λαλνύξηζκα. Δίλαη πνιύ απιό θαη βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

κνπζηθέο λόηεο: re, mi, sol, la. Δίλαη πνιύ εύθνιν γηα ηα κηθξά παηδηά λα ην ηξαγνπδνύλ. Μπνξνύκε 

αθόκε θαη λα αθνύζνπκε ην ηξίην κηλνξ, sol-mi. Σν λαλνύξηζκα απνηειείηαη από κία κόλν θξάζε, 

πνπ επαλαιακβάλεηαη μαλά θαη μαλά. 
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Lyrics 

 

 

 

Translation 

Hava nagila, hava nagila,  Αο ραξνύκε, αο ραξνύκε, 

hava nagila venismejá  αο ραξνύκε θαη λα ‟καζηε επηπρηζκέλνη. 

   

Hava neranená, hava neranená,  Αο ηξαγνπδήζνπκε, αο ηξαγνπδήζνπκε, 

hava neranená venismejá  αο ηξαγνπδήζνπκε θαη λα ‟καζηε επηπρηζκέλνη. 

   

Uru, uru ajim!  Ξππλάηε, μππλάηε αδέξθηα! 

Uru ajim belev sameaj.  Ξππλάηε αδέξθηα κε ραξνύκελε θαξδηά. 

Uru ajim, uru ajim  Ξππλάηε, μππλάηε αδέξθηα 

belev sameaj.  κε ραξνύκελε θαξδηά. 

   

   

   

Πολιηιζμικές πληροθορίες 
Πξόθεηηαη γηα έλα παξαδνζηαθό Δβξατθό ηξαγνύδη κε ην κήλπκα: «Αο ραξνύκε». Σξαγνπδηέηαη ζηηο 

γηνξηέο θαη είλαη πνιύ δεκνθηιέο θνκκάηη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ εβξατθώλ κνπζηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Οη Δβξαίνη  ππνζηεξίδνπλ όηη  ε  κεισδία  είλαη  πνιύ παιηά  θαη απνηειεί κέξνο ηεο ζπιινγήο Zamru  
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Lo, πνπ είλαη ζπιινγή ιεηηνπξγηθώλ κεισδηώλ. Οη ζηίρνη δεκηνπξγήζεθαλ ην 1918 γηα ηνλ ενξηαζκό 

ηεο Βξεηαληθήο λίθεο ζηελ Παιαηζηίλε θαηά ηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

Balfour. Λέγεηαη όηη 100 ρξόληα πξηλ ζε έλα παξαδνζηαθό «Cheder» (ζρνιείν γηα ηελ νξζόδνμε 

εβξατθή κειέηε), ν δάζθαινο ζηγνηξαγνπδνύζε έλα ζθνπό ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη δεηνύζε από ηνλ 

θάζε καζεηή ηνπ λα γξάςεη έλα ζηίρν πάλσ ζε απηή ηε κεισδία. Έλα παηδί 12 εηώλ, ν Moshe 

Nathanson, έγξαςε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Hava Nagila, ην νπνίν είλαη 

εκπλεπζκέλν από ηνλ Φαικό 118, ζηίρνο 24, “Zeh hayom asah Adonai; nagila ve nismeja bo seen” -  

«Απηή ηε κέξα ηελ έθηηαμε ν Κύξηνο. Αο ραξνύκε θαη αο είκαζηε επηπρηζκέλνη ζε απηήλ». Σν 

ηξαγνύδη Hava nagila είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ βξήθε ηε ζέζε ηνπ ηόζν ζηα εβξατθά όζν θαη ζηα 

ηζηγγάληθα ηξαγνύδηα, δεκνθηιέο ζηηο εβξατθέο θνηλόηεηεο θαη έλα από ηα πην γλσζηά ηξαγνύδηα 

Δβξατθήο κνπζηθήο (Wajner, 2013). 

Η κεισδία είλαη ενξηαζηηθή θαη πηαζάξηθε, απνηειείηαη από ηξεηο θξάζεηο νη νπνίεο 

επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά. Δίλαη γξακκέλν ζε ειάζζνλα. πρλά ζπλνδεύεηαη από ρνξό. Δίλαη 

έλα ηξαγνύδη ην νπνίν εθπέκπεη ραξά θαη ηαηξηάδεη γηα λα ρνξεπηεί. ινη κηθξά θαη κεγάια παηδηά 

ρνξεύνπλ καδί κε παξόκνην ηξόπν θαζώο αθνύλε  απηό ην ζθνπό. Η Roberta Grossman, ζθελνζέηεο 

θαη παξαγσγόο ακεξηθάληθσλ ηαηληώλ, αλαθέξεη όηη ην Hava Nagila «είλαη έλα θάιεζκα γηα λα 

δώζνπκε ην θαιύηεξν ηνπ εαπηνύ καο, θαη απηό θάλνπκε».  


