
Τα χελιδόνια «ήρθαν»στην τάξη μας! 

Μπήκε ο Μάρτιος και ο χειμώνας παραχώρησε τη θέση του στην 

Άνοιξη, που ήρθε κι έφερε μαζί της τα ... Χελιδόνια. Δόνι δόνι 

χελιδόνι. Μα τι είναι το Χελιδόνι; 

Τα παιδιά γεμάτα περιέργεια κάθισαν στην «παρεούλα» μας για ν’ 

ακούσουν γι’ αυτά τα χελιδόνια. Τι είναι; Πού ήταν; Γιατί ήρθαν; Θα 

χτίσουν φωλιές άραγε? 

 Μιλήσαμε, λοιπόν γι’ αυτά τα όμορφα πουλιά, που μας ήρθαν από 

μακριά, για να χτίσουν τις φωλιές τους και να γεννήσουν τ’ αυγά 

τους.  

Ξεφυλλίζοντας το «ανοιξιάτικο» 

βιβλίο μας, οι απορίες των παιδιών  άρχισαν να 

λιγοστεύουν, παρατηρώντας τα κατάμαυρα με άσπρη κοιλιά 

χελιδόνια να πετούν εδώ κι εκεί στις σελίδες του βιβλίου. Πώς να 

μην τραγουδήσουμε γι’ αυτά ένα τραγούδι; Μάθαμε το τραγουδάκι 

«Χελιδόνι μικρό» … και δε σταματήσαμε εκεί!! 

Κ έτσι.....φτιάξαμε,χελιδόνια και χελιδονοφωλιές! Από πάνω σαν 

τηγάνι, από κάτω σα βαμβάκι και από πίσω σαν ψαλίδι. Έτοιμα 

λοιπόν  τα χελιδόνια μας!Τα παιδιά έβαψαν τα χελιδόνια και τις 

χελιδονοφωλιές (μισό χάρτινο πιάτο) και έφτιαξαν 

χελιδονοαυγουλάκια με πλαστελίνη.  



  

Στη συνέχεια,τα παιδιά τραγούδησαν τα τραγουδάκια που έμαθαν:  

«Χελιδόνι μικρό 

 έλα πάρε με μαζί σου,  

να με μάθεις να πετώ  

να πηγαίνω μακριά»  

 

«Καλώς τα, τα μικρά τα χελιδόνια, 

 στα σύρματα, στις στέγες, στα μπαλκόνια,  

 καλώς τα, τα ανοιξιάτικα πουλιά, 

 τη νέα που θα χτίσετε φωλιά?»  

 



 

 

Τα παιδιά «μεταμορφώθηκαν» σε χελιδόνια και πέταξαν, εδώ κι 

εκεί, πάνω κάτω,δεξιά και αριστερά!! 

Ύστερα, λίγα επέλεξαν να καθήσουν  στα «σύρματα», ενώ τα 

υπόλοιπα πήγαν στις φωλιές τους παρέα με τα αυγουλάκια τους!! 

 

  

 



                                                  

 

 

Τέλος μας δόθηκε η ευκαιρία να ψάξουμε και να ανακαλύψουμε 

τόσα όμορφα παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια για τα 

χελιδόνια και την αγαπημένη μας Άνοιξη όπως: 

*XEΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ  

 https://www.youtube.com/watch?v=sKpuUBG2Hyo 

*Χελιδόνα έρχεται απ τη Μαύρη θάλασσα..."  

https://www.youtube.com/watch?v=gEKvMRBiAfE 

 
*Χελιδόνι 

https://www.youtube.com/watch?v=RvxF71ige68 

*ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΠΕΤΑΞΕ-ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-2013 
https://www.youtube.com/watch?v=wJCyd3D09Jc 
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