Τρώμε μαζί
Κάτσε μαζί μου, κάτσε μαζί μου, μαζί μου,
Κάτσε, κάτσε μαζί.
Να φάμε, να φάμε, να φάμε μαζί!
Μ’ αρέσει σοκολάτα….
Μ’ αρέσει η σοκολάτα…
Γιαμ! Γιαμ! Γιαμ!
Τι σου αρέσει;
Τι σου αρέσει;
Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει……
Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει….
Τι ωραία, τι καλά!
Τι ωραία, Τι καλά!
Μας αρέσει η σοκολάτα και ………..!
Μας αρέσει η σοκολάτα και………..!
Μια παρέα πολύ γλυκιά!
Μια παρέα πολύ γλυκιά!
Θα φάμε μαζί!
Θα φάμε μαζί!
Θα κάτσουμε μαζί!
Θα κάτσουμε μαζί!
Θα μοιραστούμε το φαϊ!
Θα μοιραστούμε το φαϊ!
Θα πιούμε και χυμό/ νερό!
Θα πιούμε και χυμό/νερό!
Θα περάσω καλά, θα περάσω καλά…. με τον φίλο τον καλό!

Χαρά και λύπη
Πότε, πότε, νοιώθω, νοιώθω τη χαρά;
Νοιώθω, νοιώθω, νοιώθω χαρά όταν παίζω στην παιδική χαρά!
Πότε, πότε, νοιώθω, νοιώθω χαρά; Νοιώθω χαρά με τραγούδια πολλά!
Με τραγούδια πολλά, νοιώθω, νοιώθω την χαρά!
Πότε νοιώθω λύπη; Πότε νοιώθω λύπη;
Όταν με μαλώνουν και κλαίω πολύ,
Νοιώθω λύπη, λύπη πολύ……
Πότε νοιώθω λύπη; Πότε νοιώθω λύπη;
Όταν χάνω το παιχνίδι, χάνω το παιχνίδι!
Δεν θέλω την λύπη!
Δεν θέλω την λύπη!
Θέλω την χαρά, θέλω την χαρά και γέλια πολλά!
Θέλω την χαρά, θέλω την χαρά και γέλια πολλά!

Σειρά μου, σειρά σου
Η σειρά μου, η σειρά σου, η σειρά μου, η σειρά σου,
Παίζουμε μαζί!
Ένα κομμάτι εγώ, ένα κομμάτι εσύ, κάνουμε δουλειά καλή!
Ένα βήμα εγώ, ένα βήμα εσύ και χορεύουμε μαζί, και χορεύουμε μαζί!
Η σειρά μου, η σειρά σου, είμαστε παρέα, παρέα καλή!
Έλα να παίξουμε μαζί! Έλα, έλα, είμαι/ είμαστε παρέα αγαπημένοι πολύ!

Οι ξένοι
Προσέχω, προσέχω, προσέχω πολύ!
Ξένους δεν ακολουθώ! Δεν ξέρω τι θέλουν, τι θέλουν αυτοί!
Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι πολύ!
Μήπως είναι καλοί;
Μήπως είναι κακοί;
Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται τι είναι αυτοί!
Κάθομαι με την μαμά! Κάθομαι με τον μπαμπά!
Κάθομαι κοντά! Κάθομαι κοντά!
Με προσέχουν, μ’ αγαπούν!
Με προσέχουν, μ’ αγαπούν!

Είμαστε διαφορετικοί
Είμαστε όλοι διαφορετικοί!
Δεν πειράζει να είσαι κοντός!
Δεν πειράζει να είσαι ψηλός!
Δεν πειράζει να είσαι λεπτός!
Δεν πειράζει να είσαι χοντρός!
Δεν πειράζει να είσαι καστανός ή και ξανθός!
Δεν πειράζει να μιλάς Ελληνικά, Ρώσικα ή αλβανικά!
Θέλουμε, θέλουμε το διαφορετικό!
Θέλουμε, θέλουμε ένα κόσμο πλούσιο και όχι βαρετό!
Θέλουμε, θέλουμε ένα κόσμο πλούσιο και όχι βαρετό!

Κάνω σε σειρά
Όλα τα πράγματα έχουν μία σειρά!
Με την σειρά, τα φτιάχνουμε καλά!
Στο ντύσιμο, βάζω πρώτα το βρακί, δεύτερη φανέλα, τρίτο παντελόνι,
τελευταία την μπλούζα, την μπλούζα την καθαρή!
Στο τοστ, βάζω πρώτα το ψωμί, έπειτα τυρί, κλείνω με ψωμί, βάζω στην
τοστιέρα την ζεστή, στην τοστιέρα την ζεστή!
Στα δόντια, βάζω κρέμα και πλένω, πλένω, πλένω καλά! Ξεπλένω,
ξεπλένω και φτύνω δυνατά! Ξεπλένω και φτύνω δυνατά!
Βήμα, βήμα, βήμα, τα κάνω καλά!
Βήμα, βήμα, βήμα τα κάνω καλά!
Δεν μπερδεύομαι εγώ!
Από την αρχή, πάω βήμα, βήμα, στο τέλος, στο τέλος, στο τέλος,
παιδιά!
1, 2, 3, τι ωραία, τι καλά!
1, 2, 3, τι ωραία, τι καλά!

Ο θυμός
Όταν θυμώνω, θα σου λέω γιατί….
Δεν θα χτυπάω…..
Δεν θα χτυπιέμαι….
Δεν θα φωνάζω…
Δεν θα μαλώνω…
Δεν θα φωνάζω…
Δεν θα μαλώνω….
Θα εξηγώ…
Θα συζητώ…
Θα μιλώ….
Θα ακούω και εγώ….
Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις και εσύ….
Σε παρακαλώ να μιλάμε μαζί…
Σε παρακαλώ να συζητάμε εμείς….
(δις)

Κανόνες Μαθήματος
Κάνω, κάνω μάθημα και εγώ
Κάνω, κάνω, μάθημα και εγώ
Για να μάθω ένα σωρό…
Για να μάθω ένα σωρό…
Μην ενοχλείτε σας παρακαλώ…
Θέλω ένα μάθημα καλό…
Θέλει τρόπους καλούς…
Ακολουθείστε τους κανόνες τους απλούς..
Καθόμαστε καλά…..
Καθόμαστε ήσυχα
Δεν γελάμε…
Δεν μιλάμε…
Την δασκάλα βοηθάμε….
(δις)

