
συμπληρωματικό υλικό
Συμπλήρωσε τα γινόμενα-στίχους!
Το τραγούδι της προπαίδειας του 4



w w w . t h r a n i a . c o m

4

Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης Στίχοι: Παυλίνα Παμπούδη

1 επί 4, μας κάνει, βάτραχοι χορεύανε μες  στο  σιντριβάνι
2 επί 4, κάνουνε           , χόρευε ο Ρε, ο Μι, ο Φα, ο Σι κι ο Ντο

3 επί 4, μας κάνει, μες στη μέση και η Λα με λαδί φουστάνι
4 επί 4, κάνουνε , χόρευαν , πηδούσανε , είχανε λυσσάξει

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , τραγουδούσαν  εναλλάξ
Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , τραγουδούσαν  εναλλάξ

Πλατσουρίζαν πλατς  και πλουτς και φιλιόντουσαν ματς μουτς

5 επί 4, ακριβώς, ήρθε και ο βάτραχος ο Σολ ο παλαβός
6  επί 4,  μας κάνει, γλυκοκοίταζε  τη Λα με το λαδί φουστάνι
7 φορές το  4, κάνει , ωραία βατραχίνα μου για σένα ξενυχτώ

8 φορές το 4 , μας κάνει, τα μάτια σου τα γουρλωτά με έχουνε τρελάνει

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , μάτια πλάνα μπλε μωβ σαξ
Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , μάτια πλάνα μπλε μωβ σαξ

Σ΄αγαπώ  κι  έχω τρακ κι έχω πάθει  πατατρακ

9 φορές το  4, κάνει , έλα Λα να σε χαρώ , πες και συ μια λέξη
10  επί  4,  μετρημένα, η  Λα τον λοξοκοίταξε και του ΄πε θυμωμένα

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , είσαι βλάκας  είσαι βλάξ
Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , και τον έδιωξε πυξ λαξ

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , είσαι βλάκας  είσαι βλάξ

ΠPOΠAIΔEIA TOY 



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Συμπλήρωσε τα γινόμενα-στίχους!
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4

Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης Στίχοι: Παυλίνα Παμπούδη

1 επί 4,           μας κάνει, βάτραχοι χορεύανε μες  στο  σιντριβάνι

2 επί 4, κάνουνε           , χόρευε ο Ρε, ο Μι, ο Φα, ο Σι κι ο Ντο

3 επί 4,           μας κάνει, μες στη μέση και η Λα με λαδί φουστάνι

4 επί 4, κάνουνε           , χόρευαν , πηδούσανε , είχανε λυσσάξει

 

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , τραγουδούσαν  εναλλάξ

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , τραγουδούσαν  εναλλάξ

Πλατσουρίζαν πλατς  και πλουτς και φιλιόντουσαν ματς μουτς

 

5 επί 4,          ακριβώς, ήρθε και ο βάτραχος ο Σολ ο παλαβός

6  επί 4,          μας κάνει, γλυκοκοίταζε  τη Λα με το λαδί φουστάνι

7 φορές το  4, κάνει          , ωραία βατραχίνα μου για σένα ξενυχτώ

8 φορές το 4 ,          μας κάνει, τα μάτια σου τα γουρλωτά με έχουνε τρελάνει

 

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , μάτια πλάνα μπλε μωβ σαξ

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , μάτια πλάνα μπλε μωβ σαξ

Σ΄αγαπώ  κι  έχω τρακ κι έχω πάθει  πατατρακ

 

9 φορές το  4, κάνει         , έλα Λα να σε χαρώ , πες και συ μια λέξη

10  επί  4,          μετρημένα, η  Λα τον λοξοκοίταξε και του ΄πε θυμωμένα

 

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , είσαι βλάκας  είσαι βλάξ

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , και τον έδιωξε πυξ λαξ

Βρεκεκεξ , κουξ, κουαξ, κουξ, κουαξ ,  κουαξ  , είσαι βλάκας  είσαι βλάξ



ΠPOΠAIΔEIA TOY 
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όροι χρήσης του υλικού

Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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