
               

               

               

               

               

               

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Έχω 1 και 2, έχω 3 γαντάκια… 

          4, έχω 5, έχω 6 γαντάκια… 

          7, εχω 8, έχω 9 γαντάκια… 

                      10 γαντάκια πλεκτά! 

 

         Η γιαγιά η καλή, έφτιαξε µε µαλλί (x 3) 

     10 γαντάκια πλεκτά! 

      Έχω µπλε, θαλασσί, έχω µωβ µα και γκρι (x 3) 

         10 γαντάκια πλεκτά!  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

   10 γαντάκια 

        Πλεκτά 

       



     Εννιά + ένα κάνουν δέκα 

    Οχτώ + δύο κάνουν δέκα 

    Εφτά + τρία κάνουν δέκα 

    Έξι + τέσσερα κάνουν δέκα 

      Πέντε + πέντα κάνουν δέκα 

       10 γαντάκια πλεκτά! 

 

    Το πρωί που ξυπνώ, τα φορώ σαν ντυθώ (x 3) 

     10 γαντάκια πλεκτά! 

      Περπατώ, περπατώ, δεν κρυώνω εγώ  (x 3) 

     10 γαντάκια πλεκτά! 

    Και στα χιόνια αν βρεθώ, µε κρατάνε ζεστό (x 3) 

     10 γαντάκια πλεκτά! 

 

    Εννιά + ένα κάνουν δέκα 

    Οχτώ + δύο κάνουν δέκα 

    Εφτά + τρία κάνουν δέκα 

    Έξι + τέσσερα κάνουν δέκα 

      Πέντε + πέντα κάνουν δέκα 

       10 γαντάκια πλεκτά! 

  

 

 
 

       



 

 

 

 

   
  Με το ένα γάντι εδώ και τ’άλλο γάντι εκεί, 

  το ένα γάντι εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

  και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

       λίγο να ζεσταθώ… 

 
Μ’ένα µποτάκι εδώ κι άλλο µποτάκι εκεί, 

το ένα µποτάκι εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

Με το σκουφί µου εδώ και το σκουφί µου εκεί, 

Με το σκουφί µου εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

Και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

Με το κασκόλ µου εδώ και το κασκόλ µου εκεί, 

Με το κασκόλ µου εδώ και το κουνάω όπως µπορώ, 

Και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

Καιιιιιιιιι τον ποπό εδώ και τον ποπό εκεί, 

και τον κουναώ εγώ, γιατί το κρύο είναι βαρύ. 

Μα ξέρω τι να κάνω για να ζεσταθώ,  

Τρελά χοροπηδωωωωωωωωωωωωωωωώ!!!!!!!!!!! 

 

 

       



  

 

 

Η µικρή νιφάδα τα σύννεφα αγγίζει, 
(απλώνουµε τα χέρια ψηλά, στις µύτες των ποδιών και  

τεντωνόµαστε σαν να θέλουµε να αγγίξουµε το ταβάνι) 

έρχεται ο βοριάς και τη στριφογυρίζει.  
(µε τα χέρια ψηλά στροβιλιζόµαστε  γύρω από τον εαυτό µας) 

Πέφτει στο χώµα, τη λιώνει η βροχή, 
(σιγά σιγά λυγίζουµε γόνατα και κουλουριαζόµαστε προς τα κάτω) 

Ο ήλιος τη ζεσταίνει και πάλι απ’την αρχή!  
 (σιγά- σιγά ανοίγουµε χέρια και ανεβαίνουµε προς τα επάνω…) 

 

 
*** Επαναλαµβάνουµε τους στίχους 4 φορές. Τη πρώτη µε 

κανονική ένταση, τη δεύτερη ψιθυριστά, την τρίτη κουνώντας µόνο τα 

χείλη µας και κάνοντας τις κινήσεις και την τέταρτη πολύ δυνατά…  

       


