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ΠΡΩΙΝΟ 

 
Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος 

και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. 
O φίλος μου ο Γιάννης που είναι δυνατός 
μου είπε επιτέλους ποιο είναι το μυστικό. 

 
 

- Να τρως το πρωινό σου και να με θυμηθείς, 
πως όρεξη θα έχεις και θα’σαι υγιής. 
Τυράκι ή χαλλούμι,ψωμάκι μου ζεστό 
αν θες με μαρμελάδα και γάλα ή χυμό. 

 
 

Ποτέ μου δεν ξεχνάω να παίρνω πρωινό 
και τώρα νιώθω πάντα παιδάκι δυνατό 

Μαθήματα και ασκήσεις τα κάνω στο λεπτό, 
γι’αυτό  και φέτος πήρα άριστα για βαθμό . 
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ΤΑ  ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΜΟΥ  
 

Έχω ένα φιλαράκι που τον λένε Μιχαλάκη, 
χθες όλη μέρα έκλαιγε πονούσε το δοντάκι. 

Ποτέ του δεν τα βούρτσιζε και έτρωγε γλυκά 
και η τερηδόνα πήγαινε το βράδυ στα κλεφτά. 

 
Τα δοντάκια μου βουρτσίζω πάντα με χαρά, 

                   να ‘ναι πάντα καθαρά άσπρα και αστραφτερά .                       
Τα βουρτσίζω εγώ την νύχτα και μετά το πρωινό 

μια πάνω μια κάτω και τελειώνω στο λεπτό. 
 

- Μιχαλάκη φίλε μου, τα δόντια να βουρτσίζεις 
πρωί και βράδυ μην ξεχνάς πως θα τα καθαρίζεις. 

Αν θες να έχεις  πάντοτε δοντάκια δυνάτα, 
είναι καλά ασβέστιο να παίρνεις τακτικά. 

 
 Και γιανα μάθεις βρίσκεται σε τρόφιμα πολλά, 

γάλα, γιαούρτι και τύρι,γαλακτοκομικά. 
Με άκουσε ο φίλος μου και είναι ευτυχισμένος 

ο πόνος έφυγε μακρυά,ποτέ πια λυπημένος. 
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Η ΚΑΡΔΙΑ 
 
 

Στο στήθος την καρδούλα μου την έχω φυλαγμένη, 
με κάθε χτύπο της γλυκό στο σώμα αίμα στέλνει. 
Γοργά κτυπά όταν πηδώ ,μα αργά όταν κοιμάμαι, 
γοργά κτυπά όταν γελώ, γοργά και σαν φοβάμαι. 

 
Τικι τακ , τικι τακ , η καρδούλα μας χτυπά. 

Τικι τακ ,τικι τακ και ποτέ δεν σταματά. 
Τικι τακ , τικι τακ , η καρδούλα μας χτυπά 

Τικι τακ ,τικι τακ και το σώμα βοηθά. 
 
 
 
 
 

Αν θέλεις η καρδούλα σου να είναι δυνατή, 
γυμναστική να κάνεις και καλή διατροφή. 

Να τρως όλα τα φρούτα σου, πολλά λαχανικά 
με μέτρο όμως τα γλυκά κι’ολά τα λιπαρά. 

 
- Καρδούλα μου σε αγαπώ γι’αυτό θα σε φροντίζω, 

και στους ανθρώπους που αγαπώ εσένα θα χαρίζω. 
Δώσε σε κάθε χτύπο σου αγάπη και γαλήνη, 
σ’όλο τον κόσμο τώρα πια να έρθει η ειρήνη. 
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ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΩ 

 
Είμαι μικρό παιδάκι αγνό 

θέλω τον κόσμο αλλιώς να τον δώ. 
θέλω να  έρθει στη γη η ειρήνη 

και όταν θα έρθει για παντα να μείνει. 
 

Δεν ξεχωρίζω μαύρους,λευκούς 
ούτε και κίτρινους και ερυθρούς. 

Ξέρω πως μάτια,καρδιά έχουμε όλοι 
και στου θεού ζούμε το περιβόλι. 

 
Δώστε ψωμί στα πεινασμένα, 
λίγο νεράκι στα διψασμένα, 

στην Αφρική και στις άλλες τις χώρες 
που περνάνε σεισμούς,τσουνάμι και μπόρες. 

 
Είμαι μικρό παιδάκι αγνό, 

θέλω τον κόσμο αλλιώς να τον δώ. 
θέλω να  έρθει στη γη η ειρήνη 

και όταν έρθει για πάντα να μείνει. 
 

Θέλω να παίζουμε δίπλα στο κύμα 
βλέπω σκουπίδια στους δρόμους ,τι κρίμα. 

Μια αλλαγή να κάνουμε τώρα 
και τα σκουπίδια να γίνουνε δώρα 
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ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 
Πως μ’αρέσει να τα βλέπω κι’άλλο τόσο να τα τρώγω. 

Πορτοκάλι αχλαδάκι είσαι τόσο θρεπτικό. 
Έχουν τόσες βιταμίνες και με κάνουν δυνατό, 
κι’ένα μήλο την ημέρα κάνει πέρα το γιατρρ. 

 
 

Φρούτα και λαχανικα, πράγματα μοναδικά. 
Μια τα κόβεις στη σαλάτα ή αν θέλεις και ωμά. 

Χρώματα έχουν πολλά κόκκινα και πράσινα. 
Είναι ωραίο να τα τρώς είναι δυναμωτικά. 

 
 

Πως μ’αρέσει να τα βλέπω κι’άλλο τόσο να τα τρώγω. 
Πιπεράκι ,κρεμμυδάκι είσαι τόσο θρεπτικό. 

Αγγουράκι  ντοματούλα θα σε κάνω σαλατούλα. 
Μαρουλάκι τρυφερό όμορφο και δροσερό. 
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ΤΟ ΝΕΡΟ 

 
 

Μες τις λιμνούλες βρίσκεται, 
της Κύπρου μας τους φράχτες. 

 
 

Και τρέχει πάντα καθαρό 
από τους καταρράκτες. 

 
 

Από το βουνό  μας ξεκινά 
στη θάλασσα να πάει, 

 
 

κυλάει πάντοτε γοργά 
ποτέ δεν σταματάει. 

 
 

Όταν σε πίνω ξεδιψώ, 
χειμώνα καλοκαίρι 

 
και υπάρχεις  πάντα αρκετό, 

στου κόσμου όλα τα μέρη. 
 

Νεράκι μου σε ευχαριστώ, 
που με ενυδατώνεις  

 
κι’αν ήσουν χιόνι κάποτε, 

το καλοκαίρι λυώνεις. 
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
 
Ανθισμένα τα λουλούδια και έχει φτάσει η άνοιξη, 
πράσινοι είναι οι κάμποι και γιορτάζει όλη η γη. 
 
Νιώθω όμορφα και ωραία παιχνιδάκι να αρχινώ, 
με τους φίλους μου παρέα,αχ τι όμορφα περνώ. 
 
Μια εδώ και μια εκεί κάνουμε γυμναστική, 
μια εδώ και μια εκεί περπατώ στην εξοχή. 
 
 
 
Είναι ωραίο να ασκείσαι στην καρδιά κάνει καλο, 
και το σώμα βοηθάει να ΄ναι πάντα δυνατό. 
 
Άσκηση είναι να κινείσαι,να χορεύεις,να γελάς, 
μπάλα,μπάσκετ ή και βόλευ ή αν θες να περπατάς. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Πάω στη θάλασσα να κολυμπήσω βλέπω σκουπίδια 

και στο βουνό να περπατήσω βλέπω σκουπίδια. 
Βουνά χιονισμένα με τενεκεδάκια στολισμένα 

χαρτιά,γυαλιά και πλαστικά παντού σκορπισμένα. 
 

Παίρνω δυο φίλους και πάμε παρέα, 
σκουπίδια  μαζεύω  και νιώθω ωραία. 

Τα ξεχωρίζουμε στο κάθε κουτί 
εκεί το γυαλί και εδώ το χαρτί. 

 
Θέλω να παίζουμε δίπλα στο κύμα 

βλέπω σκουπίδια στους δρόμους ,τι κρίμα! 
Μια αλλαγή να κάνουμε τώρα, 

και τα σκουπίδια να γίνουνε δώρα. 
 

Τα τρία παιδάκια γινόμαστε δέκα, 
κάνουμε κύκλο και δίνουμε τα χέρια. 
Υπόσχεση δίνουμε για κόσμο καθαρό 

με ζώα και φύση για βοηθό. 
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ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Σήμερα θα μάθουμε για σύστημα καλό, 

μας κάνει να χωνεύουμε είναι το πεπτικό 
Τα δόντια και το  στόμα μασάνε την τροφή, 

περνά από τον οισοφάγο στο στομάχι να βρεθεί. 
 

Πάνγκρεας, συκώτι αλλά και  η χολή, 
κάνουνε το τρόφιμο καλά να διασπαστεί. 

Σε έντερο λεπτό, σε έντερο παχύ 
εκεί μέσα γίνεται η απορρόφηση. 

 
Και ότι μένει άχρηστο απ’τον πρωκτό  θα βγει, 

μετά θα ξαναφάμε και πάλι απ’την αρχή 
Τώρα που το μάθαμε,έλα αν θες και εσύ, 

τραγούδησε το δυνατά στην τάξη να ακουστεί. 
 

Χμμ.. 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 
Ένα παιδάκι είμαι μικρό και ευτυχισμένο, 

ζω σε κόσμο μαγικό και ονειρεμένο. 
 

Μου έχουν μάθει την χαρά και την αγάπη 
για να ανεβαίνω της ζωής το σκαλοπάτι. 

 
Τη θλίψη διώχνω μακριά μα και το δάκρυ, 
ο φόβος και η μοναξιά κάνουνε στην άκρη. 

 
Δίνω στους φίλους μου στοργή και καλοσύνη  

και στις καρδούλες τις μικρές,βαθιά να μπει η ειρήνη. 
 

Μου έχουν μάθει στο σχολειό να προσπαθώ, 
τους φίλους μου,όταν μπορώ,πάντα να τους βοηθώ. 

 
Τα συναισθήματα μου που έχω να εκφράζω, 
και τους ανθρώπους που αγαπώ σφιχτά να 

αγκαλιάζω. 
 

ΑΓΑΠΗ       ΧΑΡΑ     ΕΥΤΗΧΙΑ 
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