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CD No1 Τα σχολικά τραγούδια µας (για µικρά παιδιά)

1.Πρωινή προσευχή ,2.Έρχετ’ ο πατέρας,3. Μανούλα,4. Οι γονείς,5. Ο γερο – παππούς,6. Η γιαγιά µας η καλή,7. Γλυκό µου σπιτάκι,8.Άρχισαν τα
µαθήµατα,9.Ελάτε να γίνουµε φίλοι,10.Ειρήνη,11.Αραπάκι,12.Φθινόπωρο,13.Γεωργός,14.Ελιά,15.Χειµώνας,16.Μέσα θέρµανσης, 17.Σπουργιτάκι,
18.Καστανάς, 19.Χελιδόνι,20.Άνοιξη,21.Μαργαρίτα,22.Πασχαλιά,23.Καλοκαίρι,24.Πετούν τα πεταλούδια,25.∆άσος,26.Οξυγόνο,27.Καλώς το καρναβάλι
28.Καρναβάλι,29.Τρένο,30.Λεωφορείο,31.Καράβι,32.Αεροπλάνο,33.Πύραυλος,34.Τηλέφωνο,35.Τηλεόραση,36.Γαλανόλευκη σηµαία,37.Πίνδος,
38.25η Μαρτίου,39.Τα κλεφτόπουλα,40.Εθνικός Ύµνος

CD No4 Να τα πούµε ;
Χριστουγεννιάτικα & Πρωτοχρονιάτικα Τραγούδια και Κάλαντα

1.Άγια Νύχτα,2.Τρίγωνα Κάλαντα,3.Η πλάση ασπροντυµένη,4.Καµπάνες,5.Το αστέρι,6.Χιόνια στο καµπαναριό,7.Εγεννήθηκε ο Χριστός,8.Σ’ ένα στάβλο
9.Στη γωνιά µας,10.Τα Σύµπαντα γιορτάζουνε,11.Χαίρονται οι Ουρανοί,12.Χριστούγεννα,13.Ο µικρός τυµπανιστής,14.Κάλαντα Χριστουγέννων,
15.Κερκυραϊκά Κάλαντα,16.Μωραΐτικα Κάλαντα,17.Κρητικά Κάλαντα,18.Πάει ο παλιός ο χρόνος,19.Έλατο,20.Καινούρια χρονιά,21.Πρωτοχρονιά,
22.Κάλαντα Πρωτοχρονιάς,23.Μακεδονικά Κάλαντα,24.Ζακυνθινά Κάλαντα,25.Κεφαλλονίτικα Κάλαντα,26.Κερκυραϊκά Κάλαντα,27.Κάλαντα Φώτων

CD No4β Χριστούγεννα αγάπης & ειρήνης

1.Χριστούγεννα αγάπης και ειρήνης,2.Χριστούγεννα Πρωτούγεννα,3.Ω! Χαρµόσυνα,4.Μην ξέρετε γιατί,5.Ήρθαν τα Χριστούγεννα,6.Σαν τη νύφη ,
7.Χαρούµενο ένα αστέρι,8.Χριστουγεννιάτικο δεντράκι,9.Ελάτε παιδάκια,10.Χριστούγεννα,11.Χριστέ µου , στη γιορτή σου,12.Οι ποιµένες γονατίζουν
13.Άγια Νύχτα,14.Άγιος Βασίλης,15.Κάλαντα Αµοργού,16.Κάλαντα ∆ωδεκανήσου,17.Κάλαντα Τήνου,18.Χριστούγεννα αγάπης και ειρήνης 
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,19.Άγια Νύχτα  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,20.Το έλατο  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,21.Καλήν ηµέραν άρχοντες  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,22.Ο µικρός τυµπανιστής 
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,23.Χιόνια στο καµπαναριό  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,24.Τρίγωνα Κάλαντα  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,25.Καλή χρονιά  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,26.Αρχιµηνιά κι
αρχιχρονιά  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,27.Η Γέννηση Σου – Απολυτίκιο,28.Η Παρθένος – Κοντάκιο

CD No5 Τα τραγούδια της Ειρήνης
Φιλειρηνικά & Οικολογικά

1.Ζήτω η ειρήνη,2.Τα ραφτικά της γιαγιάς,3.Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους,4.Ειρήνη,5.Λουλουδόκοσµος,6.Μάθηµα Ειρήνης,7.Ελάτε να γίνουµε
φίλοι,8.Αν όλα τα παιδιά της γης,9.Σαν τα λουλούδια,10.Γιατί ;,11.Ελάτε να τραγουδήσουµε,12.Αγαπώ,13.Τραγουδάµε τη χαρά,14. Θέλουµε πράσινο ,
15.Στη φύση,16.Στο νησί µας,17.Ξανθούλα,18.Στ’ ακρογιάλι,19.Όλα φίλοι τα παιδιά,20.Ο Παρθενώνας,21.Όλου του κόσµου τα παιδιά,22.Όλα φίλοι τα
παιδιά – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ

CD No6 Ελάτε στο πάρτι
Παιδικά χορευτικά ντίσκο

1.Στο χορό ελάτε,2.Όλοι στο πάρτι – τα γενέθλια,3.Στο χωριό µε χορό,4.Οι καουµπόηδες – Γιούπι για – για,5.Ράσµπα,6.Στον τρελό χορό,7.Τρία
Γαλλικά τραγούδια,8.Βράδυ γιορτινό,9.Θέλω να µάθω µουσική,10.Στη γιορτή µας,11.Αγαπώ,12.Πάρε ζευγάρι,13.Τι χαρά σχίζει η βάρκα τα νερά – Ζουµ
ζουµ η µέλισσα – Χοπ χοπ αλογατάκι – Χοροπηδώ,14.Το βαλσάκι,15.Μεξικάνικος χορός,16.Ελάτε να παίξουµε – ∆εν περνάς κυρά Μαρία – Ένα λεπτό
κρεµµύδι – Περνά περνά η µέλισσα – Επερασαµ’ όµορφα

CD Nο8 Μουσικά Παιχνίδια & Μουσικές Έννοιες

1.Πως παράγεται ο ήχος,2.Άκουσµα φυσικών ήχων και θορύβων – Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τους ήχους,3.Φυσικές φωνές ζώων ( Γάτα, σκύλος,
γάιδαρος, αγελάδα, άλογο, λιοντάρι, πουλιά, γουρουνάκια, κ.ά. ),4.Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τις φωνές των ζώων,5.Το τραγούδι των ζώων ( χορευτικό )
6.Ήχοι κρουστών οργάνων,7.Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τους ήχους των µουσικών οργάνων,8.Παιχνίδι µε µουσική,9.Ήχοι πληκτροφόρων οργάνων
10.Ήχοι εγχόρδων µουσικών οργάνων,11.Ήχοι πνευστών µουσικών οργάνων,12.Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τις κατηγορίες µουσικών οργάνων,
13.Παιχνίδι: Πως παίζονται τα µουσικά όργανα,14.Ορχήστρες ( Συµφωνική, Μπάντα, Λαϊκών οργάνων, Τζαζ ) – Παιχνίδι,15.Ελάτε να χορέψουµε
( τραγούδι χορευτικό ),16.Ακρόαση Χορωδιών

CD Nο9 Γυµνάζοµαι µε τραγούδι
Παιδικά – ρυθµικά τραγούδια

1.Οργανικό,2.Γάιδαρος τραγουδιστής,3.Ο γάιδαρός µου αρρώστησε,4.Πετεινός,5.Τα ναυτάκια,6.Βγαίν’ η βαρκούλα7.Μεξικάνικος χορός,
8.Οµπρέλες,9.Κουκουβάγια,10.Η γάτα µας η γόνη,11.Ο χορός της γάτας,12.Οργανικό,13.Χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ,14.Γεροδράκος,15.Ο
γιατρός,16. Μπαλέτο µε τραλαλά,17.Μπαίνω µες στ’ αµπέλι,18.Ψηλά – ψηλά εις το βουνό,19.Βαλσάκι,20.Βαρσοβιάνα,21.Η κοτούλα η Μαριγώ,22.Χορεύω
καλά,23.Περπατάµε στη σειρά,24.Όµορφο γατάκι,25.Τη γυµναστική µου κάνω,26.Το ναυτάκι ξέρει,27.Καλαθάκι

CD Nο10 Ελληνικοί Χοροί & Τραγούδια

1.Μήλο µου κόκκινο – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,2.Τι ‘θελα και σ’ αγαπούσα – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,3.Ζωναράδικος – ΘΡΑΚΗΣ,4.Ζερβός – ΘΡΑΚΗΣ,5.Σαµαρίνα –
ΗΠΕΙΡΟΥ,6.Γιατρός – ΗΠΕΙΡΟΥ,7.Πωγωνίσιος (οργανικό) – ΗΠΕΙΡΟΥ,8.Πηλιορείτικος (οργανικό) – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,9.Τσακώνικος – ΡΟΥΜΕΛΗΣΜΩΡΙΑ,10.Ιτιά ( Τσάµικος ) – ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΜΩΡΙΑ,11.Τη θάλασσα τη γαλανή – ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΜΩΡΙΑ,12.Τσιριγώτικος (οργανικό) – ΚΥΘΗΡΩΝ,
13.Θιακός (οργανικό) – ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,14.Ρούγα – ΚΕΡΚΥΡΑΣ,15.Μπάλλος – ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ,16.Ικαριώτικος – ΙΚΑΡΙΑΣ,17.Μες του Αιγαίου τα νερά –
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ,18.Σούστα Ρόδου – ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ,19.Χασάπικος (αργός) – Μ. ΑΣΙΑΣ,20.Πεντοζάλη – ΚΡΗΤΗΣ,21.Καραγκούνα –
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,22.Στον απάν’ το Μαχαλά,23.Κοστιλάτα – ΠΙΝ∆ΟΥ,24.Γερακίνα – ΝΙΓΡΙΤΑΣ,25.Κάτω στου Βάλτου ( Τσάµικος ),26.Σαµιώτισσα
( Καλαµατιανός ),27.Αιγιώτισσα – Παρασκευούλα ( Καλαµατιανός )

CD Nο11 Νέα Σχολικά Τραγούδια
Περιβάλλον – Καλοκαίρι – ∆ιακοπές – Κυκλοφοριακή αγωγή

1.Βγαίνει ο ήλιος,2.Στο χωριό,3.Σ’ έναν καπνιστή,4.Πυρκαγιά,5.Αναδάσωση,6.Πράσινο παντού,7.Το δάσος,8.Η βροχούλα , η βροχή,9.Ανακύκλωση,
10.Ο Παρθενώνας,11.Όλου του κόσµου τα παιδια,12.Πάµε στη φύση,13.Όλη η φύση στολισµένη,14.Στη θάλασσα,15.Καλοκαίρι , χρυσή εποχή,16.
Καλοκαίρι όνειρο τρελό,17.Καλοκαίρι – καθαρές ακρογιαλιές,18.Αντίο στο σχολείο,19.Κλείνουν τα σχολεία,20.Σαν αδερφάκια,21.Θάλασσα πες µου,
22.Βαρκούλες,23.Η λαϊκή αγορά,24.Το µετρό το Αττικό,25.Ο τροχονόµος,26.Απ’ τη διάβαση,27. – 29.: Επαναλαµβάνονται τα τραγούδια 24,25,26
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ (µόνο µουσική)

CD Nο13 Τραγούδια 25ης Μαρτίου

1.Νάτανε το εικοσιένα,2.Ο Θούριος του Ρήγα,3.Είσαι το φλάµπουρο,4.Όπως το εικοσιένα,5.Μεσολόγγι,6.Το Σούλι,7.25η Μαρτίου ( Όλη η δόξα ), 8.25η
Μαρτίου ( Της δόξας λάµπει ),9.Στα Τρίκορφα,10.Οι Κλέφτες,11.Αχ Πατρίδα µου γλυκιά,12.Αφιέρωµα στην Κύπρο ( Ήταν πρώτη Απριλίου ),13.Η
λεβεντιά,14.Τα Κλεφτόπουλα,15.Κλέφτικη ζωή,16-30:Επαναλαµβάνονται τα τραγούδια 1 – 15 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ (µόνο µουσική),31.Χορός Ζαλόγγου,
32.Ξύπνα Ραγιά,33.Τη Υπερµάχω,34.Απολυτίκιο Ευαγγελισµού,35.Εθνικός Ύµνος

CD Nο14 Τα Πρώτα Παιδικά Τραγούδια

1.Η µανούλα µου,2.Ο παππούς µου,3.Η γιαγιά µας η καλή,4.Ένα λεπτό κρεµµύδι,5.Ήταν ένα µικρό καράβι – Βατσιτσέλο Βατσιτσό – Στου Μανόλη την
ταβέρνα ,6.Θάλασσα,7.Χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ,8.Το αεροπλάνο,9.Ο πύραυλος,10.Το τηλέφωνο,11.Η τηλεόραση,12.Όλα τα ζώα αγαπώ και
τραγουδώ,13.Η κοτούλα- Πάρτι ζώων,14.Η Λάσση,15.Ο παπαγάλος,16.Ελάτε να χορέψουµε – Μια ωραία πεταλούδα – Αχ, κουνελάκι – Ήταν ένας
γάιδαρος – Αλογάκι – Η κουκουβάγια – Η γίδα – Το ελάφι – Ο λαγός – Το κοκοράκι – Ο λύκος,17.Ανέβηκα στην πιπεριά,18.Η Μαργαρίτα

CD Nο15 Θάλασσα πες µου γιατί
Παιδικά & Ρυθµικά Τραγούδια

1.Ουράνιο τόξο,2.Βαρκούλες,3.Θάλασσα πες µου γιατί,4.Η φρεγάτα,5.Φεγγαράκι,6.Ειρήνη,7.Στεφανάκια,8.Λουλουδάκια,9.Το σκυλάκι,10.Τα
κουνελάκια,11.Αλεπού & Πετεινός,12.Ποντίκι & Λιοντάρι,13.Ο χορός της χελώνας,14.Η σουσουράδα,15.Η λαϊκή αγορά16.-20.:Επαναλαµβάνονται τα
τραγούδια 1 – 5 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ (µόνο µουσική)

CD Nο16 Πού πας αφέντη Μέρµηγκα!
Παραδοσιακά & Σχολικά Τραγούδια

1.Πού πας αφέντη µέρµηγκα!,2.Ν’ αγαπάς,3.Στη γιορτή της µητέρας,4.Ο πατέρας,5.Θαλασσάκι µου,6.Η Ψαροπούλα,7.Η Τρεχαντήρα,8.Κάτω στο
γιαλό,9.Ο Χαραλάµπης,10.Κερκυραϊκός χορός,11.Χανιώτικος,12.Λεϊµονάκι,13.Άνοιξη,14.Πρωτοµαγιά,15.Ο Κούκος,16.Πού πας αφέντη µέρµηγκα! –
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,17.Ν’ αγαπάς – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,18.Στη γιορτή της µητέρας – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,19.Ο πατέρας – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,20.Θαλασσάκι µου –
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,21.Η Ψαροπούλα – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,22.Η Τρεχαντήρα – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,23.Κάτω στο γιαλό – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,24.Ο Χαραλάµπης –
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,25.Κερκυραϊκός χορός – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,26.Χανιώτικος – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,27.Λεϊµονάκι – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,28.Άνοιξη –
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,29.Πρωτοµαγιά – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ,30.Ο Κούκος – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ

CD Nο17 Τραγούδια & παιχνιδοτράγουδα για νήπια

1.Ταχτιρντί του λέγανε,2.Η γυµναστικούλα µου,3.Ο Μπάρµπα Μπρίλιος,4.Χοπ χοπ,5.Παιχνιδοτράγουδα : Γύρω γύρω όλοι – ∆εν περνάς Κυρα Μαρία –

Ποντικάκι γατάκι – ∆υο δεκάρες η Βιολέτα – Περνά περνά η Μέλισσα – Η µικρή Ελένη – Νάτο νάτο το δαχτυλίδι,6.Γαϊτανάκι,7.∆έκα µικρά αραπάκια,
8.Ο Γεροδράκος,9.Κουλουράκια,10.Κόκορας λαλεί,11.Ανέβηκα στην πιπεριά,12.Η καλή µας αγελάδα,13.Μέλισσα τριγύρω,14.Ο ψαράς ( Βγαίνει η
βαρκούλα ),15.Ο µουσικός,16.Ο ταχυδρόµος,17.Ο µανάβης,18.Ο ράφτης,19.Το τσαγκαράκι,20.Κερασάκια,21.Το δάσος,22.Θάλασσα,23.Νανούρισµα

CD Nο18 Τραγούδια 28ης Οκτωβρίου

1.Σηµαία ( σαν τη µανούλα ),2.Σηµαία Γαλανόλευκη,3.Σηµαία ( µέσα µας βαθιά ),4.Σηµαία Γαλανή,5.Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του,6.Παιδιά της
Ελλάδας παιδιά,7.Κορόιδο Μουσολίνι,8.Το ακορντεόν,9.Βροντούν της Πίνδου οι κορφές,10.∆όξα στην Ελλάδα,11.Πίνδος,12.Η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει,13.Το ΟΧΙ,14.Ελλάδα,15.Ποια είναι εκείνη η χώρα,16.Εσείς τα βουνά της Κορυτσάς,17.∆έλβινο,18.Σαµαρίνα,19.Απολυτίκιο Αγίου
∆ηµητρίου,20.Εθνικός Ύµνος ( Μουσική Μπάντας )

CD Τα τραγούδια της προπαίδειας
Η εκµάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασµού µέσα στο τραγούδι
1.Το ένα ( το µαγειρείο ),2.Το δύο ( οι ήρωες του παραµυθιού ),3.Το τρία ( οι πλανήτες ),4.Το τέσσερα ( καλοκαιράκι σ’ αγαπώ ),5.Το πέντε ( ο
Αϊνστάιν ),6.Το έξι ( το πειραχτήρι ο αδελφός µου ).7.Το επτά ( οι µικροί µας ναυτικοί ),8.Το οκτώ ( τα παιχνίδια στους δρόµους ),9.Το εννιά ( η
τσάντα του δασκάλου ),10.Το δέκα ( το παιδί θέλει άριστα )

CD Τα παραµύθια µας Νο 1
1.Η κοκκινοσκουφίτσα, 2.Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια, 3.Ο παπουτσωµένος γάτος, 4.Η τοσοδούλα, 5.Η σταχτοπούτα, 6.Τα καινούργια
ρούχα του αυτοκράτορα

CD Τα παραµύθια µας Νο 2

1.Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων, 2.Η Χιονάτη και οι εφτά νάνοι, 3.Ο Κοντορεβυθούλης, 4.Το ασχηµόπαπο

CD Τα παραµύθια µας Νο 3

1.Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα, 2.Μολυβένιος στρατιώτης, 3.Σεβάχ ο θαλασσινός, 4.Ο λαγός και η χελώνα, 5.Πινόκιο

CD Ο Καραγκιόζης σήµερα παρουσιάζει

1.Ο Καραγκιόζης µάγειρας, 2.Ο Καραγκιόζης νύφη, 3.Ο Καραγκιόζης µπαρµπέρης, 4.Ο Καραγκιόζης υπηρέτης

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΕ CD

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΖΩΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΩΝΤΑΣ ( 25 τραγούδια & 2 παιχνίδια)
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΩΝΤΑΣ ( 10 τραγούδια & 5 παιχνίδια)

3 DVDs Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ,µε 2 έργα το καθένα ( θέατρο σκιών )

