
Πεπόνι, πεπόνι! 
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Τη έθαλε ν παππνύο; 

Τη θάλεη ε Ιωάλλα; 

Τη θάλεη ν παπαγάινο; 

Τη βιέπεηε κέζα ζην απηνθίλεην; 
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Τη έρεη ν πάγθνο; 

Τη ζα ιέλε νη ηακπέιεο ζηνλ πάγθν; 

Βηνιέηηα Σηαύξνπ 



Βηνιέηηα Σηαύξνπ 



– Παππνύ, έλαο παπαγάινο! 

– Παπαγάιε, ζέιεηο πεπόνι; 

– Πεπόνι, πεπόνι. 

– Παπαγάιε, ζέιεηο παγωηό; 

– Παγωηό, παγωηό. 
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Παπαγάλε μοσ, ηι είδες; 

 
Είδα ένα ζπίηι       ζηην  
παραλία. 

 
Τι άλλο είδες; 

 
Ένα παλάηι. 
  

Ένα παλάηι από αλάηι. 

Βηνιέηηα Σηαύξνπ 



       

      α      πα 

      ε      πε 

      η       πη 

      ν      πν 

 

Βηνιέηηα Σηαύξνπ 

π 



Μαθαίνω ηιρ λέξειρ 

• πεπόνι 

• παπαλία 

• παλάηι 

• αλάηι 
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Λέμεηο πνπ αξρίδνπλ από π 

• παγωηό               Πάηξα 

• παπί                    Πέηξνο 

• παπαγάινο         Παξαζθεπή 

• πίηα                    Παλαγηώηεο 

• πηξνύλη               Παλαραϊθό 

• πνηό                   Παξίζη 

• πύξγνο 

• παηάηα 
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Ο παπαγάλορ 

Σαλ έκαζε ηε ιέμε "θαιεζπέξα" 

ν παπαγάινο, είπε μαθληθά: 

"Είκαη ζνθόο, γλωξίδω ειιεληθά. 

Τη θάζνκαη εδώ πέξα;" 

 

Τελ πξάζηλε δαθέηα ηνπ θνξεί  

θαη ζην ζπλέδξην ηωλ πνπιηώλ πεγαίλεη. 

Τελ πξάζηλε δαθέηα ηνπ θνξεί 

γηα λα ηνπο πεη κηα γλώκε θωηηζκέλε. 

 

Παίξλεη κηα ζηάζε ιίγν ζνβαξή, 

μεξνβήρεη, θνηηάδεη ιίγν πέξα. 

Παίξλεη κηα ζηάζε ιίγν ζνβαξή 

θαη ηνπο ιέεη: "Καιεζπέξα". 

 

Ο ιόγνο ηνπ ζαπκάζηεθε πνιύ. 

"Τη δηαβαζκέλνο", ιελ, "ν παπαγάινο! 

Θα' λαη ζνθόο απηόο πνιύ κεγάινο, 

αθνύ κπνξεί θη αλζξώπηλα κηιεί." 

 

Απ' ηηο Ιλδίεο θεξκέλνο, πνηνο ηνλ μέξεη 

πόζα βηβιία καδί ηνπ λα' ρεη θέξεη, 

κε ηη ζνθνύο ζα κίιεζε θαη πόζα 

ζα μέξεη ζηωλ γξακκαηηθώλ ηε γιώζζα! 

 

"Κπξ- παπαγάιε, ζα' ρνπκε ηελ ηύρε 

λ' αθνύζνπκε ηη ιεο θαη παξαπέξα;" 

Ο παπαγάινο βήρεη, μεξνβήρεη 

κα ηη λα πεη, μαλάπε "Καιεζπέξα!"  

 

Ποίηση: Ζαταρίας Παπαντωνίοσ 
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Ζωγπαθίζω 
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παπνύηζη 



Δπαμαηοποίηζη 

(ππόζωπα) 

 

• Μαξίλα 

• Παππνύο  

• Παπαγάινο 
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• Τπαγούδι (Ο παπαγάλορ) 

• Τπαγούδι (Λάχανα χάχανα) 

• Τπαγούδι (Λιλιπούπολη) 

• Ένα γπάμμα μια ιζηοπία 

• Παιχνίδι 
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http://www.youtube.com/watch?v=rj4FkSCeoMM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4SCLYrM9AD0
http://www.youtube.com/watch?v=UoTgl1XAyxA
http://www.edutv.gr/protobathmia/ena-gramma-mia-istoria-gramma-p-i-polylogoy-pantofla
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa005.swf

