
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο βασιλιάς 

Θα γίνω βασιλιάς 

σε κάστρο θα μπω 

στρατιώτες θα έχω 

και θα τους κυβερνώ. 

Κυριάκος Πάτροκλου 

 

Ο πυροσβέστης 

Θα γίνω πυροσβέστης 

θα σβήνω φωτιές 

και θα σώζω ζωές. 

Αντρέας Παπαδόπουλος 

 

Η δασκάλα χορού 

Θα γίνω δασκάλα 

παιδιά θα βοηθώ 

διάλειμμα θα τους κάνω 

και θα τους αγαπώ. 

Μαρία Θεοδούλου 

 
Ο αστυνομικός 

Θα γίνω αστυνομικός 

σε σταθμό θα μπω 

τους κλέφτες θα πιάνω 

φυλακή θα τους βάζω. 

Λούης Τρίγγου 

 Η νοσοκόμα 

Θα γίνω νοσοκόμα 

σε νοσοκομείο θα μπω 

θα φροντίζω τους αρρώστους 

καλά να τους δω! 

Έλενα Χαραλάμπους 

 

Ο μοτοσικλετιστής 

Θα γίνω μοτοσικλετιστή 

σε μοτόρα θα ανεβώ 

τον κόσμο θα γυρνώ. 

Γιώργος Σταυρινού 

 

Ο λογιστής 

Λογιστής θα γίνω 

σε γραφείο θα μπω 

προσθέσεις και αφαιρέσεις θα κάνω 

και υπαλλήλους θα ελέγχω. 

Αντώνης Χατζηλοΐζου 

 
Η μουσικός 

Θα γίνω μουσικός 

σε σχολή θα μπω 

πιάνο θα παίζω 

και θα τραγουδώ. 

Παναγιώτα Μπράτσα  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πυροσβέστης 

Θα γίνω πυροσβέστης 

σε σταθμό θα μπω 

θα σβήνω τις φωτιές 

και θα προστατεύω τους ανθρώπους. 

Λουκάς Χριστοδούλου 

 

Η πριγκίπισσα 

Θα γίνω πριγκίπισσα 

σε παλάτι θα μπω 

και θα τραγουδώ. 

Κατερίνα Ανδρέου 

 

 

Ο ποδοσφαιριστής 

Θα γίνω ποδοσφαιριστής 

σε γήπεδο θα μπω 

την μπάλα θα κλοτσώ 

και θα βάζω πολλά γκολ. 

Κυριάκος Κυπρίδημος 

 

Ο πιλότος 

Θα γίνω πιλότος 

σε αεροπλάνο θα μπω 

και θα πηγαίνω σε χώρες 

και στον ουρανό θα πετώ. 

Γιώργος Κονναρής 

 

Η γιατρός 

Θα γίνω γιατρός 

σε ιατρείο θα μπω 

παιδιά θα φροντίζω 

και θα τα θεραπεύω. 

Στεφανία Μακρυγιάννη 

 

Η διευθύντρισ 

Θα γίνω διευθύντρια 

σε γραφείο θα μπω 

θα ελέγχω το σχολείο 

και τους άτακτους θα τιμωρώ. 

Κωνσταντίνα Θεοδούλου 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δασκάλα 

Θα γίνω δασκάλα 

σε τάξη θα μπω 

παιδιά θα διδάσκω 

γράμματα θα τους μάθω. 

Λουκία Καλυφόμματου 

 

 

Η αστυνομικός 

Θα γίνω αστυνομικός 

σε τμήμα θα μπω 

θα πιάνω κλέφτες 

και θα τους βάλω φυλακή. 

Βλαδίμηρος Βλαδιμήρου 

 

 

Η δασκάλα 

Θα γίνω δασκάλα 

σε τάξη θα μπω 

στον πίνακα θα γράφω 

σε παιδιά θα διδάσκω. 

Θεοδώρα Προδρόμου 

 

Ο αστυνόμος 

Θα γίνω αστυνόμος 

σε τμήμα θα μπω  

τους κλέφτες θα τους βρίσκω 

και θα τους κυνηγώ. 

Αντρέας Καλλής Ξενοφώντος 

 

Η δασκάλα 

Θα γίνω δασκάλα 

σε τάξη θα μπω 

παιδιά θα διδάσκω 

και τα βιβλία θα διορθώνω. 

Στυλιαλένα Αντωνίου 

 

 
Η δασκάλα 

Θα γίνω δασκάλα 

σε τάξη θα μπω 

τα παιδιά γράμματα θα μάθω. 

Χριστίνα Σωτηρίου 

 


