
   H Mπουγάδα  Tου ‘aι-Bασίλη… 

   (∆ιασκευή του οµώνυµου βιβλίου της Ιωάννας Κυρίτση) 

 

         Kinderella 



    “H ΜΠΟΥΓΑ∆Α ΤΟΥ ΆΙ-ΒΑΣΙΛΗ» 

 ΡΟΛΟΙ: για 50 παιδιά και άνω… 

Άι- Βασίλης:         1 

Αφηγητές:       5 

Ξωτικά:       (5-8) 

Γράµµατα:             (5-8) 

Παιδιά Αφρικής:    (5-8) 

Παιδιά Ασίας:     (5-8) 

Παιδιά Ευρώπης:    (5-7) 

Παιδιά Αυστραλίας:    (5-8) 

Παιδιά Αµερικής:    (5-7) 

Τάρανδοι:         5 

 

               

               

               

               

               

               

               

           Kinderella 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ: Έξι µέρες έµειναν µέχρι την παραµονή της πρωτοχρονιάς, όλοι είναι 

ανέµελοι, στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ψάλλουν τα κάλαντα. Όλοι; Εεεε, 

όχι κι όλοι. Γιατί σ’ένα εργαστήρι, κάπου στο µακρινό Βόρειο Πόλο, οι προετοιµασίες 

είναι πυρετώδεις. Τα δώρα πρέπει να πακεταριστούν, οι τάρανδοι να δεθούν στο 

έλκηθρο, ο σάκος να γεµίσει, και η στολή του Άι-Βασίλη να σιδερωθεί… 

Μουσική:  (http://www.youtube.com/watch?v=3qTMIi3vyPY) 

Χορευτικό αφηγητών 

-Οι πέντε αφηγητές µπαίνουν στη σκηνή µε τη µουσική σαν να κάνουν 

παρέλαση,µε τα χέρια λυγισµένα και «γροθίτσες».                  

- Κάνουν έναν κύκλο και παρατάσσονται σε ευθεία σειρά.                                  

– Χεράκια στη µέση και κουνιούνται δεξιά και αριστερά… 

- Κάθε ένας µε τη σειρά, κάνει ένα βήµα µπροστά, µια υπόκλιση και ένα 

βήµα πίσω να ξαναµπεί στη σειρά του.           

- Πιάνονται αγκαζέ και απλώνουν τα πόδια µπροστά εναλλάξ.     

- Τελειώνει η µουσική και όλοι µαζί πιασµένοι από το χέρι, υποκλίνονται! 

 

Αφηγητής 1:      Αφηγητής 2:  

Κάθε χρόνο τέτοιες µέρες,  Μη νοµίζετε,ξεχνάει 

λίγο πριν την αλλαγή,                 και αυτός  καµιά φορά. 

ετοιµάζεται να έρθει   Γι’αυτό, λίστα φτιάχνει πάντα 

ο Άι-Βασίλης µας στη γη.             και τα γράφει µε σειρά! 

 

Αφηγητής 3:      Αφηγητής 4: 

∆ώρα, γράµµατα, πακέτα…  Και το έλκηθρο,πού βάζεις; 

Έχει ένα σωρό δουλειές.   Μήπως θέλει επισκευή; 

Βλέπετε, σ’όλου του κόσµου  Και του Ρούντολφ η µυτούλα, 

ταξιδεύει τις γωνιές!   δεν πρέπει να γυαλιστεί; 

 

 

 



Αφηγητής 5:     Όλοι µαζί 

Αµ το άλλο, δε σας το’πα.   Μα σαν κάτι να ακούω. 

Θέλει σίδερο η στολή!   Ψίθυροι και φασαρία! 

Ξέρετε, αυτή που βάζει…  Ποιος ταράζει του Άι-Βασίλη 

Η κόκκινή του, η καλή!   τη γλυκιά την ηρεµία; 

 

Μουσική 

1.  (http://www.youtube.com/watch?v=RHPipIUbjXY) 

2.  (http://www.youtube.com/watch?v=RgL9EyMyR9o) 

 

Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό: 

- Μπαίνουν στη σκηνή τα ξωτικά του Άι-Βασίλη,µε τα χεράκια στη µέση 

και γρήγορα βηµατάκια σαν ελαφρύ τρέξιµο. Κάνουν µια φορά το γύρο 

της σκηνής. 

- Παρατάσσονται στη σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Χοροπηδάνε στο ένα 

πόδι (εναλλάξ) και χτυπάνε τη φτέρνα ελαφρά. 

- Πιάνονται αγκαζέ, ζευγαράκια και κάνουν στροφούλες. 

- Το ένα ξωτικό ξαπλώνει κάτω µε τους  αγκώνες να στηρίζουν το 

κεφάλι και το ζευγαράκι του περνάει σαν γέφυρα µε τα χέρια ψηλά,σαν 

να χαιρετάει. 

- Πιάνονται (ανά ζευγάρι) από το ένα χέρι, µία κλείνουν ακουµπώντας 

παλάµη, µία ανοίγουν. (επανάληψη 3-4 φορές) 

- Πιάνονται σε κύκλο και κάνουν µερικές στροφές και πριν τελειώσει το 

τραγούδι, αφήνουν χεράκια και ξαπλώνουν (σαν ξεθεωµένοι απ’το χορό) 

 

(Απαγγέλουν τα ποιήµατα και φαίνονται πολύ αγχωµένοι…) 

 

Νανάκι 1:      Νανάκι 2: (απυθύνεται στο διπλανό) 

Έξι µέρες µόνο µείναν   Έφερες το ξυπνητήρι; 

µέχρι την Πρωτοχρονιά!             Ας µη χάνουµε καιρό. 

Πρέπει όλοι να βοηθήσουν  Κι έχω αφήσει κάτι δώρα, 

να τελειώνει η δουλειά!               µες στη µέση, ένα σωρό. 



 

Νανάκι 3: (στο διπλανό)   Νανάκι 4: (στο διπλανό) 

Έψαξες µες στο µπαούλο;   Βρήκες µάλλινη φανέλα; 

Χώθηκες πολύ βαθιά;   Όχι αυτή µε τη δαντέλα! 

∆ε σου είπα να κοιτάξεις   Και ο σκούφος του πού είναι; 

πίσω από τα χαλιά;         Πω,πω πω…Θα µου’ρθει τρέλα!        

Νανάκι 5: (στο διπλανό)   Νανάκι 6: (στο διπλανό) 

Έπλεξες καινούριες κάλτσες;  Γυάλισες τις µαύρες µπότες; 

Τύλιξες µια κουβερτούλα;  Κρέµασες το παντελόνι; 

Και το σώβρακό του βρήκες;  Θα του κάνει από πέρσι 

Είναι άσπρο, µε µια βούλα!     ή δε θα κουµπώνει η ζώνη; 

 

Νανάκι 7: (στο διπλανό)   Νανάκι 8: (στον αέρα ☺) 

Βρήκες το πλεκτό σακάκι;  Έκανα ό,τι µου είπες 

Ήταν µέσα στη ντουλάπα.  φίλε µου αδελφικέ. 

Έστρωσες τα δυο µανίκια   Όµως η καλή στολή του 

ή θα το φοράει σαν κάπα;             έχει πάνω ένα ΛΕΚΕ! 

 

(Τα νανάκια, βάζουν τα χέρια στο στόµα και βγάζουν ένα επιφώνηµα 

τρόµου… ΛΕΚΕ; Επαναλαµβάνουν όλα µαζί και τότε ακούγεται ο ήχος από 

ξυπνητήρι: https://www.youtube.com/watch?v=DYhpmlEB-JI ) 

 

Μουσική: 

1. (https://www.youtube.com/watch?v=3qTMIi3vyPY ) 

2. (https://www.youtube.com/watch?v=hdYyt6U3TtE ) 

 

Μπαίνει ο Άι-Βασίλης (µε σκούφο κόκκινο και γενειάδα, αλλά 

φορώντας πιτζάµες και παντοφλάκια.Για κοιλιά βάλτε ένα µαξιλαράκι 

καναπέ µέσα από τη στολή…Για γυαλάκια, πάρτε λίγο σύρµα πίπας 

λευκό και φτιάξτε τα µόνοι σας!) 

 

 

 



Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό: 

- Περπατάει αγουροξυπνηµένος, τρίβοντας τα µάτια και µε µεγάλα χασµουρητά. 

- Κρατάει «κουδουνάκια» (µουσικό όργανο) και χοροπηδώντας κάνει το γύρο της 

σκηνής. 

- Στέκεται µπροστά  µε το ένα χέρι στη µέση,δείχνει µε το δάχτυλο προς το κοινό, 

κουνώντας το ρυθµικά µε τη µουσική. 

- Κάθεται σε µια καρέκλα και κάνει πως στρώνει τα γυαλιά του και σηµειώνει σε 

µια λίστα.  

- Στο σκηνικό έχουµε τοποθετήσει έναν µεγάλο σάκο µε γράµµατα. Κάνει πως πάει 

να τον σηκώσει και πως τον πιάνει η µέση του 

-Ανοίγει ένα γράµµα (φτιάξτε το τεράστιο)και κάνει πως διαβάζει.   - Βάζει τα 

χέρια στο µέτωπο, σηκώνεται και κάνει πως κοιτάζει µακριά. – Με τα δύο χέρια στη 

µέση, κουνάει την κοιλίτσα δεξιά και αριστερά.  Κάνει ένα πήδηµα, γυρίζει πλάτη στο 

κοινό και κουνάει τον ποπό.  

- Με πήδηµα γυρίζει πάλι µπροστά, χαιρετάει τον κόσµο και υποκλίνεται.  

 

Άι-Βασίλης: 

Πω,πω νύστα που την έχω!     

Πρέπει όµως να βιαστώ.           

Μα που έχουν οι βοηθοί µου,    

τη στολή για να ντυθώ; 

(Ένα νανάκι,µπαίνει στη σκηνή 

και του αφήνει τη στολή στην καρέκλα. 

Ο Άι-Βασίλης την ανοίγει και βλέπει το λεκέ.) 
 

Ώχου τι µπελάς µε βρήκε!         

Μάλλον φταίει µια καµινάδα.      

    Προλαβαίνω λέτε τώρα              

να τα βάλω για  µπουγάδα; 

 (Ο Άι Βασίλης τα πετάει σε ένα αυτοσχέδιο 
 πλυντήριο, που µπορείτε να φτιάξετε από  

    µια παλιά κούτα.) 

 

***Ακούγεται ο ήχος από πλυντήριο που πλένει: 

http://www.youtube.com/watch?v=xwwwEjMmRD8 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ: Μετά από λίγο βγαίνει στην αυλή να απλώσει τη µπουγάδα του.  

(Βγαίνει το παιδί Άι-Βασίλης και κάνει πως απλώνει µικροσκοπικά ρούχα…) 

Μα |}ιτάει καλα΄-καλά και δεν πιστεύει στα µάτια του. 

(Ο Άι-Βασίλης γουρλώνει τα µάτια και πιάνει το κεφάλι…) 

Τα ρούχα του κρέµονται στο σκοινί, είναι αγνώριστα. Έχουν γίνει µικρά, τόσο µικρά  

   που δεν χωρούν να µπουν ούτε στο µικρό του δαχτυλάκι.   

(Βηµατίζει πέρα-δώθε ανήσυχος και ξαφνικά του έρχεται µια ιδέα…) 

 Μα βέβαια, αυτό είναι. Θα  ζητήσει βοήθεια από τα παιδιά όλης της γης.  

(Κάθεται στην καρέκλα και κάνει πως γράφει…) 

 Στέλνει 5  όµορφα γράµµα ζητώντας από τα παιδιά της Αφρικής ένα πουκάµισο, από   

τα παιδιά της Ασίας µάλλινες κάλτσες, από τα παιδιά της Αµερικής ένα σακάκι µε  

ζεστές γούνες, από τα παιδιά της Αυστραλίας ένα µακρύ παντελόνι, και από τα παιδιά  

της Ευρώπης ένα σκούφο. Όλα σε µεγάλο νούµερο!  

 

Μουσική: (http://www.youtube.com/watch?v=gqg3l3r_DRI) 

(Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά που είναι ντυµένα γράµµατα) 

Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό: 

- Μπαίνουν στη σκηνή  µε γρήγορο βηµατισµό κουνώντας τα χέρια πάνω-κάτω σαν 

να πετάνε. Κάνουν 2 φορές το γύρο της σκηνής… 

- Μπαίνουν σε ευθεία, απλώνουν το ένα χέρι ψηλά, το άλλο κάτω και κάνουν στροφές 

γύρω από τον εαυτό τους. 

- Χωρίζονται σε ζευγαράκια και χορεύουν αγκαζέ. 

- Το ένα παιδί κάθεται στα γόνατα. Με το ένα χέρι ψηλά, πιάνει το ζευγάρι του, που 

κάνει όρθιο στροφές. Έπειτα αλλάζουν θέσεις. 

- 2 παιδάκια µένουν καθιστά και κάνουν πως πετάνε, ενώ τα υπόλοιπα 

στροβιλίζονται γύρω τους πιασµένα σε κύκλο. 

- Στο κλείσιµο του τραγουδιού, όλα τα γραµµατάκια πιάνονται από το χέρι, µπαίνουν 

στη σειρά και πηδάνε µια  φορά µε τα χέρια ψηλά. 
 

Γραµµατάκι 1     Γραµµατάκι 2 

Τι απρόσµενη χαρά!         Η δική µου αποστολή 

Γραφτήκαµε στα ξαφνικά…   είναι στην Αµερική!                 

Και µας στέλνει ο Άι-Βασίλης  Κι έχω µια τροµάρα πλείστη… 

σ’ολου του κόσµου τα παιδιά!  Αν βρεθώ σε ουρανοξύστη;  

 

 



Γραµµατάκι 3     Γραµµατάκι 4  

Μου’πανε πως ταξιδεύω,   Ο δικός µου προορισµός 

για τη µακρινή Ασία!     πάντως είναι πιο ζεστός. 

Λέτε να’χει κι εκεί πέρα,   Στην Αφρική πρέπει να φτάσω 

Κρύο, χιόνι κι υγρασία;    και τον ήλιο ν’απολαύσω! 

 

Γραµµατάκι 5     Γραµµατάκι 6 

Αυστραλία, γράφει εµένα!   Εγώ πάω στην Ευρώπη! 

Μα δεν ξέρω εκεί κανένα.   Άλλα µέρη, άλλοι τόποι! 

Κι εγώ τώρα απορώ…    Άκουσα πως στην Ελλάδα, 

Αν µε φάει καγκουρό;    θάλασσα έχει και λιακάδα! 

 

Γραµµατάκι 7     Γραµµατάκι 8 

Βρε παιδιά όπου και να’στε,  Μπρος! Και µη χασοµεράτε. 

πάντα τούτο να θυµάστε!   Μες στα σύννεφα πετάτε! 

Σηµασία εν κατακλείδι,   Λίγη ώρα αποµένει 

έχει πάντα το ταξίδι!    κι ο Άι-Βασίλης περιµένει! 

 

Μουσική: (http://www.youtube.com/watch?v=GU4QBF8_lnw ) 

Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά της Αφρικής… Ο παραπάνω σύνδεσµος 

περιέχει βιντεάκι που µπορείτε να εµπνευστείτε και τις κινήσεις! 

Παιδί Αφρικής 1     Παιδί Αφρικής 2 

Τι παράξενη βροχή!    Έτσι είναι η βροχή; 

Θα’ναι µάλλον η εποχή!   Κοίτα βρε µε προσοχή! 

Αν και σπάνια εδώ βρέχει,         Ένα γράµµα έχει πέσει. 

µόνο ήλιο πάντα έχει!    Να…Εδώ µπροστά στη µέση! 

 

Παιδί Αφρικής 3     Παιδί Αφρικής 4 

Γράφει κάπου πως το στέλνει  Έχει ένα προβληµατάκι 

ο καλός µας Άι-Βασίλης.         στην καλή του τη στολή.                      

Μα τι έκπληξη µεγάλη,   Και ζητάει πουκαµισάκι,   

ένα γράµµα να µας στείλεις!  σαν κατάλευκο πανί! 

 



Παιδί Αφρικής 5     Παιδί Αφρικής 6 

Ποιος µπορεί να σου χαλάσει  Συ που δώρα µας µοιράζεις 

Άι-Βασίλη µας χατίρι;    και ποτέ δε µας ξεχνάς, 

Αν µπορούσα, θα κεντούσα   ό,τι ζήτησες θα λάβεις 

ύφασµα από κασµίρι!    τώρα αµέσως από εµάς! 

 

Παιδί Αφρικής 7     Παιδί Αφρικής 8 

Τρέχω κιόλας να προλάβω,   Εύχοµαι πως το πακέτο 

τον καλό µας ταχυδρόµο.   θα σε κάνει να χαρείς! 

Πριν τον φάει κανά λιοντάρι  Σου το στέλνουµε µε αγάπη, 

όπως έρχεται στο δρόµο.   τα παιδιά της Αφρικής! 

 

Μουσική: 

1. (http://www.youtube.com/watch?v=ssjYy9H7dVM ) 

2. (http://www.youtube.com/watch?v=ylntslaThHc ) 

3. (http://www.youtube.com/watch?v=TIvHYMXx-VE ) 

 

(Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά της Ασίας) 

 

Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό: 

- ∆ώστε στα κοριτσάκια να κρατάνε µια βεντάλια και τα αγοράκια να έχουν τα χέρια 

σε στάση προσευχής! 

- Ανάλογα µε τη µουσική που θα διαλέξετε, θα βγουν µε αργά και κοφτά βηµατάκια 

ο ένας πίσω από τον άλλον ή περπατώντας κανονικά. 

- Μπαίνουν σε σειρά, τα χέρια στη µέση και λυγίζουν γόνατα (κίνηση πάνω-κάτω) 

µε το κεφάλι στο πλάι (µία δεξιά- µία αριστερά) 

- Τα αγόρια γονατίζουν, τα κορίτσια ανοίγουν τη βεντάλια και κάνουν στροφές γύρω 

τους µε µικρά κοφτά βήµατα. 

- Σηκώνονται όλοι µαζί, χορεύουν σε κύκλο. Τα κορίτσια τινάζουν τις βεντάλιες στο 

εσωτερικό  του κύκλου (µία µέσα-µία έξω) 

- Τελειώνουν το χορευτικό µε κοφτά βήµατα προς τα εµπρός και υπόκλιση βαθιά! 

 

 

 



Παιδί Ασίας 1      Παιδί Ασίας 2 

Στην παγόδα µου απόψε,    Έστειλε ο Βούδας γράµµα; 

καθώς ήµουν στην αυλή,    Είπα µέσα µου κι εγώ. 

είδα µαγικό χαρτάκι     Μα στα χέρια µου το πιάνω, 

να πετάει σαν πουλί!    το ανοίγω, τι να δω? 

 

Παιδί Ασίας 3      Παιδί Ασίας 4 

 Είναι από τον Άι-Βασίλη!   Να’ναι µάλλινες, να αντέχουν 

 Γράφτηκε προσωπικά!    το χειµώνα και τα χιόνια! 

 Όχι σκούφο, ούτε µαντίλι.   Θα του µίκρυναν οι άλλες 

 Θέλει κάλτσες βασικά!    φαίνεται στα τόσα χρόνια! 

 

 Παιδί Ασίας 5      Παιδί Ασίας 6 

 Θέλει νούµερο µεγάλο      Όπως ξέρεις, οι Κινέζοι 

 να του κάνει δίχως άλλο.    είναι µικροσκοπικοί. 

 Λέτε να’χω δυσκολία,    Κι από νούµερα στις κάλτσες; 

 να βρω κάλτσα στην Ασία;   Μάλλον…κάλτσα παιδική! *** 

 

 Παιδί Ασίας 7      Παιδί Ασίας 8 

 Μα ευτυχώς στο τέλος- τέλος   Έτοιµο το δεµατάκι 

 µαζευόµαστε πολλοί.    µε τις κάλτσες τις πλεκτές! 

 Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία,    Τα παιδάκια της Ασίας 

 Θα αγοράσουµε µαλλί. ***   σου εύχονται καλές γιορτές!  

 
(*** τα στιχάκια με τους αστερίσκους, δεν τα εμπνέυστηκα εγώ, τα είχα δει από το blog 

«Μαθαίνω στο Νηπιαγωγείο» 

 

 

Μουσική: (http://www.youtube.com/watch?v=Ll7xdQG7vqY ) 

 

(Σηµείωση: Τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία γιορτάζονται το καλοκαίρι. Οπότε 

µπορείτε να βγάλετε τα παιδάκια της Αυστραλίας µε φανελάκι, βερµουδίτσα, γυαλιά 

ηλίου και το απαραίτητο αγιοβασιλιάτικο σκουφί…) 

 



(Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά της Αυστραλίας) 

Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό: 

- Βγαίνουν στη σκηνή κουνώντας τα χεράκια σαν να κολυµπάνε, µε γρήγορα βήµατα 

και µπαίνουν σε σειρά. 

- Χτυπάνε παλαµάκια ρυθµικά και δείχνουν µε το δάχτυλο το κοινό (ηµικυκλική 

κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά) 

- Κουνάνε τα χέρια πάνω κάτω, µε τις παλάµες γροθιά και τον αντίχειρα σηκωµένο. 

- Λυγίζουν λίγο τα γόνατα και µιµούνται την κίνηση του σέρφερ. 

- Πιάνουν τις µύτες τους και κάνουν πως βουτάνε,λυγίζοντας τα γόνατα και 

κουνώντας τη µέση. 

- Κάθονται κάτω, σηκώνουν τα πόδια και  κάνουν ψαλιδάκια στον αέρα. 

- Χωρίζονται σε ζευγάρια, πιάνονται από τα χεράκια και κάνουν στροφούλες µαζί. 

- Ξαπλώνουν µπρούµυτα, το κεφάλι ακουµπάει στα χέρια, κουνάνε πόδια και 

κλείνουν το χορευτικό τους. 

 

Παιδί Αυστραλίας 1    Παιδί Αυστραλίας 2 

Σήµερα όπως καθόµουν   Ήταν απ΄τον Άι-Βασίλη 

αραχτός στην παραλία,   η µαγική επιστολή. 

είδα γράµµα να πετάει   Μας ζητάει παντελόνι 

πάνω από την Αυστραλία.  για την κόκκινη στολή! 

 

Παιδί Αυστραλίας 3    Παιδί Αυστραλίας 4 

Θέλει να’ναι και µεγάλο   Να του στείλω µια βερµούδα; 

κι από ύφασµα ζεστό.   Κόκκινη, πιτσιλωτή; 

Εδώ βέβαια κάνει ζέστη.   Εγώ λέω θα ταιριάζει 

Πού να ψάξω να το βρω;   στην καλή του τη στολή! 

 

 Παιδί Αυστραλίας 5    Παιδί Αυστραλίας 6 

Κι αν κρυώνει όταν πέφτει  Θα κοιτάξω στο µπαούλο 

µέσα από την καµινάδα;   του παππού και της γιαγιάς. 

Εκεί πέρα κάνει κρύο.   Και αµέσως θα σου στείλω 

∆εν έχει παντού λιάκαδα.  παντελόνι να φοράς! 

 

 

 



Παιδί Αυστραλίας 7    Παιδί Αυστραλίας 8 

Άι-Βασίλη µου µην έχεις   Το δωράκι σου εστάλη 

ούτε µία αµφιβολία!    µε το νέο παντελόνι. 

Ό,τι ζήτησες θα λάβεις   Και σου βάλαµε ακόµη 

τώρα από την Αυστραλία!  και καφέ καινούρια ζώνη! 

 

Μουσική: (http://www.youtube.com/watch?v=RLpr0zVFwMg ) 

(Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά της Αµερικής) 

 

Προτεινόµενες κινήσεις για χορευτικό µπορείτε να δείτε στους παρακάτω 

συνδέσµους: 

- http://www.youtube.com/watch?v=f7GDMSs93V0 

- http://www.youtube.com/watch?v=M-u7Otawmek 

 

Παιδί Αµερικής 1   Παιδί Αµερικής 2 

Ότι  είχα παραγγείλει   Πέρασε απ’την Αλάσκα, 

ένα χάµπουργκερ µε απ’όλα,  γύρισε τον Καναδά, 

βλέπω κάτι να πετάει πάνω  και σε κάθε πολιτεία 

από την κοκα-κόλα.    είδαν γράµµα µε φτερά! 

 

Παιδί Αµερικής 3   Παιδί Αµερικής 4 

 Μας το στέλνει ο Σάντα Κλάους Μέσα από τους όικους µόδας 

 κι έχει µια επιθυµία.   είχαµε πολλές προτάσεις. 

 Θέλει γρήγορα σακάκι,   Ποιο σακάκι θα ταιριάζει; 

 πριν να λήξει η προθεσµία!  Ποιο προφίλ να παρουσιάσεις;*** 

 

Παιδί Αµερικής 5   Παιδί Αµερικής 6 

Τελικά για τη στολή σου   Και όσο για το νούµερο σου,   

επιλέξαµε αυτό.    διόλου µην ανησυχείς. 

Κόκκινο µε άσπρη γούνα ,  Έξτρα λαρτζ γράφει η γούνα. 

κι όχι σταυροκουµπωτό. ***  Άνετος να το φορείς. *** 

 

 



Παιδί Αµερικής 7 

Άνοιξε λοιπόν το δώρο 

που ήρθε απ’ την Αµερική 

και να ξέρεις πως οι φίλοι 

θα’ ναι πάντοτε εκεί. *** 

(*** τα στιχάκια με τους αστερίσκους, δεν τα εμπνέυστηκα εγώ, τα πήρα αυτούσια από το blog  

     «Μαθαίνω στο Νηπιαγωγείο» ) 

 

 

Μουσική:  

Πρόταση 1: Παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα που βγαίνουν να  

τραγουδήσουν τα παιδιά µε τριγωνάκια. Στο CD “Να τα πούµε;” 

(Εκδόσεις Μελωδία) θα βρείτε πολλά από διάφορες περιοχές.  

Πρόταση 2: (http://www.youtube.com/watch?v=ihW56Xa3XGQ ) 

 µε ανάλογο χορευτικό. 

Πρόταση 3: ∆ιαλέξτε ένα από τα τραγούδια του Θάνου Καλλίρη από 

το CD «Χριστουγεννα στον Galaxy» που µπορείτε να κατεβάσετε 

από  Ε∆Ω: http://diskografies.blogspot.gr/2011/07/blog-post_6435.html 

 

 

Παιδί Ευρώπης 1    Παιδί Ευρώπης 2 

Άκουσα προχθές το βράδυ   Ένας φάκελος πετούσε 

στο δελτίο των οκτώ,    από πόλη, σε χωριό. 

στης Ευρώπης µας τα µέρη   Γράφει λέει ο Άι-Βασίλης, 

κάτι ήρθε µαγικό!    θέλει σκούφο φουντωτό. 

 

 Παιδί Ευρώπης 3    Παιδί Ευρώπης 4 

Της Ευρώπης τα παιδιά,   Σου χαρίζουµε µε αγάπη 

µε χαρά ανταποκριθήκαν.   ένα νέο ζεστό σκουφάκι. 

Κι όχι µόνο ένας σκούφος   Να φοράς όταν µοιράζεις 

άλλα χίλιοι δυο βρεθήκαν! ***  δώρα στο κάθε παιδάκι. 

 

 

 



Παιδί Ευρώπης 5    Παιδί Ευρώπης 6 

Άνοιξε κάθε πακέτο    Κι αν ξαναθελήσεις κάτι, 

από τις γωνιές της γης,   διόλου µη διστάσεις, µη! 

και να ξέρεις Άι-Βασίλη   Όλοι µας θα προσφερθούµε 

ότι σ’αγαπάµε εµείς!    για βοήθεια στη στιγµή! 

 

Παιδί Ευρώπης 7 

Φόρα τώρα τη στολή σου, 

ντύσου πάλι στα ζεστά, 

γιατί η αποστολή σου 

µας χαρίζει τη χαρά!  

 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Πίσω στο εργαστήρι του Άι-Βασίλη, άξαφνα µέσα στη νύχτα, το 

κουδούνι χτυπά.  

(ήχος κουδουνιού: http://www.youtube.com/watch?v=uHZGiMzmKQM ) 

Μπροστά στην πόρτα, πέντε µεγάλα πολύχρωµα πακέτα τον περιµένουν.  

(Το παιδί Άι-Βασίλης, µπαίνει στη σκήνη και φωανάζει: «Ζήτω! Ήρθαν τα δώρα  

µου.Τα παιδιά µε θυµήθηκαν!) 

Ο Άι-Βασίλης συγκινηµένος, φοράει την ολοκαίνουρια στολή του και καλεί τους   

αγαπηµένους του τάρανδους για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους! 

 

(Βγαίνουν στη σκηνή τα παιδιά που κάνουν τα ταρανδάκια και πρώτα απαγγέλουν  

ποίηµα, µετά το χορευτικό…) 

Τάρανδος 1      Τάρανδος 2 

Έτοιµοι είµαστε Άι-Βασίλη   Θα πετάξουµε στα αστέρια 

όλοι οι πιστοί σου φίλοι.   για να φτάσουµε στη γη, 

Να µοιράσουµε τα δώρα,   µε του Ρούντολφ τη µυτούλα 

σε νησιά και κάθε χώρα.   µες στη νύχτα να οδηγεί. 

Τάρανδος 3      Τάρανδος 4 

∆ε µας ενοχλεί καθόλου   Την καρδιά µας τη ζεσταίνει 

το βαρύ µας το φορτίο,    η δική σου η αγάπη. 

ούτε οι χιονονιφάδες    Το χαρούµενό σου γέλιο 

που χορεύουν µες στο κρύο.   είναι µαγικό, σαν χάπι. 

 



Τάρανδος 5 

∆ώσε σύνθηµα να αρχίσει 

της χαράς η µοιρασιά. 

Κάθε χρόνο αυτή τη νύχτα 

έχει πάντα ζεστασιά! 

Μουσική: (http://www.youtube.com/watch?v=sXmd0rwbDHc ) 

Χορευτικό ανάλογα µε τη µουσική. Ακούµε τους στίχους και  

µιµούµαστε τις κινήσεις… 

 

  Μικρές Συµβουλές 

 Τα παραπάνω στιχάκια είναι ενδεικτικά για έναν µεγάλο αριθµό  παιδιών. 

∆εν είναι απαραίτητο να εντάξετε όλα στη γιορτούλα σας. Επιλέξτε αυτά που 

σας αρέσουν ή αυτά που ταιριάζουν στην ηλικία των παιδιών σας. 
 Εάν στη γιορτή σας εντάσσονται και τµήµατα προνηπίων ή και 

µικρότερα, είναι λογικό να µη µπορούν να απαγγείλει ένα τετράστιχο 

το κάθε παιδάκι. Μπορείτε να κάνετε το χορευτικό και να απαγγείλετε 

ένα τετράστιχο όλοι µαζί. 
 Οι κινήσεις των χορευτικών είναι «ενδεικτικές» για να πάρετε µια 

ιδέα. Τις αλλάζετε, τις εµπλουτίζετε, αφαιρείτε, προσθέτετε, όπως εσείς 

επιθυµείτε! 
 Οι σύνδεσµοι των τραγουδιών σας παραπέµπουν στο YouTube. Πώς 

να τα κατεβάσετε και µάλιστα σε µορφή MP3? 
1. Πάτε στη σελίδα Ε∆Ω: http://www.clipconverter.cc/ 

2. Εκεί που γράφει  Media URL to download κάνετε επικόλληση το 

σύνδεσµο του τραγουδιού που θέλετε να µετατρέψετε και πατάτε 

Continue 

3. Εκεί που γράφει Conversion Format ,πατάτε την επιλογή MP3 

4. Πατάτε Start και ξεκινάει η µετατροπή 

5. Μόλις ολοκληρωθεί, σας ανοίγει νέα σελίδα, πατάτε Download και 

το τραγούδι που θέλετε είναι έτοιµο! ☺ 

  KAΛH  EΠITYXIA ! 


