
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 





ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

ΠΟΙΗΜΑ 
Ο χειμώνας  

• Ο χειμώνας ήλθε πάλι κι όλοι γύρω στο 
μαγκάλι έχουν μαζευτεί. 
Ρίχτε κάστανα στη θράκα, παραμύθια η 
γιαγιάκα θα ‘ρθει, να μας ‘πει. 

• Έξω πέφτει το χαλάζι και τη θύρα μας 
τραντάζει τώρα ο Βοριάς. 
Μεσ’ την κρύα ανατριχίλα σκορπισθήκανε τα 
φύλλα της κληματαριάς. 

• Μεσ’ την άγρια τούτη μπόρα Τρομαγμένα 
όλα τώρα πάνε τα πουλιά. 
Λίγη ζέστη για να βρούνε τσίου – τσίου, θα 
κρυφθούνε, μέσα στη φωλιά. 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
Ο Χειμώνας κι αν χιονίσει  

στα σπαρτά καρπό θα ρίξει.  
 

 
 

Ο χειμώνας αν δεν πιάσει κι ο χιονιάς αν δεν 
πλακώσει,  

ούτε λάδι ούτε σιτάρι ούτε ανθούς η γη θα 
δώσει. 

 
 
 
 

Όταν θα φύγει ο κόρακας το χιόνι θα μας κλείσει  
και η γιαγιά στο τζάκι μας, τη ρόκα θα 

γεμίσει. 
 
 

 
 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

www.youtube.com/watch?v=wtYE4bufkH8 



ΑΝΟΙΞΗ 





ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

ΠΟΙΗΜΑ 
Άνοιξη 

 
Έφτασ’ η ώρια Άνοιξη -το λεν τα χελιδόνια- κι ο 

σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να φύγει· του 
στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει 

χιόνια, και με τ’ αθώο γέλιο της τα δάκρυά 
του σμίγει. Στο γαλανό παλάτι του ο Φοίβος 

τριγυρίζει και, χύνοντας, αφόβιστα 
ολόχρυσες αχτίδες, σ’ ό,τι στο δρόμο του 

βρεθεί το χρώμα του χαρίζει κι αφήνει πίσω 
του χαρά και άσβεστες ελπίδες. Τα δέντρα 
πρασινίσανε και γιόμισαν λουλούδια· του 
πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα να 

σιγολέει άφταστα κάθε πρωί τραγούδια, και 
τα πουλιά να κελαηδούν τον ύμνο τους στη 

μέρα.  

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, δε θερίζεις το 

Καλοκαίρι. 
 
 

Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη. 
 
 

Λουλουδάτα τρία πανέρια, η άνοιξη κρατάει στα 
χέρια. 

 
 
 

Μ’ ένα λουλούδι, Άνοιξη δεν έρχεται. 
 

 
 

 
 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

www.youtube.com/watch?v=jTxiZ6epXP0 



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 





ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

ΠΟΙΗΜΑ 
 

Το καλοκαιράκι 
Ήρθε το καλοκαιράκι 
πάμε όλοι για μπανάκι. 
Τέλος τώρα τα σχολεία 
κλείστε όλοι τα βιβλία. 

Παγωτά πολλά θα φάμε 
και καπέλα θα φοράμε. 

Και εσείς φίλοι μου καλοί 
κάντε όλοι υπομονή. 

Το Σεπτέμβρη θα βρεθούμε 
και τα νέα μας θα πούμε. 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
Του καλοκαιριού το δείπνο, 

νοστιμίζει χωρίς λύχνο. 
 

Μη σε γελάσει ο βαθρακός και το 
χελιδονάκι, αν δε λαλήσει ο 

τζίτζικας, δεν είν’ καλοκαιράκι. 
 

Καλοκαίρι ηλιοπαρμένος, το 
χειμώνα μουσκεμένος, είσαι 

πάντα προκομμένος 
 
 

 
 

 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

www.youtube.com/watch?v=VG53Lg9jfvw 



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 





ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

ΠΟΙΗΜΑ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Έρχεται Φθινόπωρο! 
φώναξε τ’ αγέρι 

χελιδόνια φύγετε 
στου νοτιά τα μέρη. 
Έρχεται Φθινόπωρο! 

λέει το συννεφάκι 
πρωτοβρόχια φτάνουνε 

ξέψυχο δεντράκι. 
Έρχεται Φθινόπωρο! 

είπε το σχολείο 
τα λουλούδια κλείστηκαν 

μέσα στο βιβλίο. 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι 

κόποι. 
  

     Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον 
τυροκόμο. 

  
 

Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα ’χεις. 
  

     Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη 
τα κουδούνια. 

  
     Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη έχει οχτώ 

σειρές στ’ αλώνι. 
 

Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες. 
  

     Η Πούλια βασιλεύοντας το μήνυμά της 
στέλνει: 

     Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς 
στους κάμπους. 

  
 
 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

www.youtube.com/watch?v=8x4GC0-Z0ZI 



ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΥΛΩΝΑ Α’3 


