
Δραστηριότητα Β 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να διασκευάσουν το τραγούδι, «Το σκουλουκούιν», σε στίχους του 

Γιώργου Χατζηπιερή από το δίσκο: Τεμπέλης δράκος, ώστε να αρθεί η προκατάληψη πως τα σκουλήκια 

είναι βρώμικα και σιχαμερά. 

ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΥΙΝ…  

Έβρεξεν μες την αυλή μου 

τζιε έπαιζα με τα πηλά,  

τζι είδα μέσα που το χώμα θκιο ματούθκια γελαστά. 

Ήταν ένα σκουλουκούι τζι ήταν όπως την κλωστήν,  

ήβρεν μιαν μιτσιάν τρυπούαν 

τζιε επροσπάθαν να χωστεί 

 

Σκουλουκούιν, σκουλουκούιν πού πάεις χωρίς βρακούιν 

Έμπα μέσα στη φουλιά σου 

μεν πονήσεις τα λαιμά σου. 

 

Έπιασα το που το νούρο το φιλούι το μιτσί 

έπαιξα λλίο μητά του τζι έκλεισα το στο ποτσί. 

Τζι ήρτεν έσσο η αρφή μου τζι 

έμπηξεν τες παουρκές. 

Είπεν το τζιε του τζιρού μου 

τζι έδωκεν μου πατσαρκές. 

 

Σκουλουκούιν, σκουλουκούιν 

εν να σγάψω ένα λουκκούιν 

μες τη λάντα να σε χώσω τον πελάν 

για να γλιτώσω! 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: ΑΛΙΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΑ, ΖΩΔΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ. ΧΕΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

«Ήρτεν έσσο η αρφή μου  

τζαι έπαιξαμε μαζί 

με το έξυπνο σκουλούτζι 

που μας άρεσεν πολύ 

τζαι εφωνάξαμε του τζίρι 

να έρτει τζαι τζίνος να το δει. 

Μα σαν είδε το σκουλούτζι  

να είναι μέσα στο ποτσί 

έπιασε με που το αυτί 

τζαι έπιασε τζαι το σκουλούτζι 

τζ άφησέ το στην αυλή 

να το δούσι τζ΄οι γειτόνοι 

που είναι χρήσιμο πολύ 

να μάθουσι έτσι τζαιτζίνοι 

να προσέχουν τα σκουλούτζαι στην αυλήν. 

 

Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΕΡΤΗ-ΠΕΣΟ, ΜΙΚΑ ΚΑΡΑΒΑ, ΕΛΙΝΑ ΜΕΝΟΥΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

Γιατί βάζεις τις φωνές; 

Έχεις άδικο αν θες. 

Το σκουλήκι τρύπες κάνει 

έτσι η γη μας να ανασάνει 

η βροχή μέσα κυλάει και το δέντρο τη ρουφάει 

Μεγαλώνει μεγαλώνει και τον ίσκιο του απλώνει 

 

 

 



Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: 

ΓΟΥΤΑ ΕΝΗ, ΒΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΠΕΝΥ, ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΙΡΗ 

Ήταν ένα αγοράκι 

που βρήκε ένα σκουληκάκι 

του άρεσε τόσο πολύ 

που του έδωσε φιλί 

Τον βλέπει η αδελφή του  

τρελαίνεται μαζί του. 

Τι ωραίο σκουλήκι είναι αυτό 

όμορφο και χαρωπό! 

Να το πάρουμε παρέα 

θα παιρνάμε τόσο ωραία! 

Ο πατέρας τις φωνές τους βάζει 

κι όλους τότε τους τρομάζει. 

Αν και πολύ μ αρέσει το ωραίο σκουληκάκι 

πρέπει να πάει στο δικό του το σπιτάκι 

στη φύση να γυρίσει  

χαρούμενο να ζήσει. 

 

Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΠΗΓΗ, ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Το έπιασα από την ουρίτσα 

και στο βάζο το ΄βαλα 

κι όταν ήρθε η αδερφή μου 

έκπληξη της έκανα. 

Άντε να βρούμε άλλο ένα 

ζευγαράκι να γινούν 

οι γονείς μας όταν έρθουν  



και αυτοί για να χαρούν. 

Κι έτσι έγινε στ΄ αλήθεια 

χάρηκαν πολύ κι αυτοί 

και μας χάρισαν με αγάπη 

για σπιτάκι ένα κουτί 

οικογένεια να φτιάξουν 

τα σκουλήκια τα μικρά 

ώσπου δύναμη να πάρουν  

για να ζήσουν μοναχά 

στην αυλή μας ν‘ αλωνίζουν 

να περνάμε όλοι καλά! 


