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1. Πρόλογος 
Η ομάδα μας ανέλαβε να βρει παροιμίες και να τις 
χωρίσει σε κατηγορίες. Αποφασίσαμε να 
ασχοληθούμε με τις παροιμίες που έχουν να κάνουν 
με το φαγητό, το γάμο, τη φιλία, το χρήμα, τα ζώα, 
την εκκλησία και τους μήνες.  
 
 
 
2. Στόχοι 
Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να ξεχωρίζουμε 
τις παροιμίες από τις παροιμιακές φράσεις και να  
επιλέγουμε παροιμίες. 
 
 
 
3. Μέθοδοι -Τεχνικές 

 
Καταιγισμός ιδεών 
 
Συζήτηση 
 
Έρευνα πεδίου 

 
Βιβλιογραφική έρευνα - Άρθρα 
 
Χρήση Διαδικτυακών βάσεων 

 
 
 
4. Πόροι, υλικά, εξοπλισμός 

 Φωτοτυπικό χαρτί 

 Είδη αρχειοθέτησης (ντοσιέ – φάκελοι)- CD 



 

 H/Y – εργαστήριο πληροφορικής 

 Οθόνη, μηχανή προβολής-φορητός 
υπολογιστής 

 
 
 
 
5. Ερευνητικό ερώτημα  
«Πώς κατηγοριοποιούνται οι παροιμίες;» 
 
 

 

6. Παροιμίες για τα ζώα 
 
-Χελιδόνι γύρισε; Καλοκαίρι μύρισε. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ix
zz2KZRhAywH 
 
-Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια.  
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ix
zz2KZRmndZy 
 
 
 -Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ix
zz2KZSbPEGs 
 
 
-Είπαμε πολλά και σώνει…Ας μιλήσει και τ’ αηδόνι! 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ix
zz2KZTJBRxD 
 

http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ixzz2KZRhAywH
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-Το χελιδόνι στο κλουβί να τραγουδήσει δε μπορεί! 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ix
zz2KZTh6SqV 
 
-Άφησαν το λύκο να φυλάει τ’ αρνιά. 
-Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον 
Αύγουστο. 
-Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. 
-Λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια. 
-Σκυλί που γαβγίζει δε δαγκώνει. 
http://2dim-n-michan.thess.sch.gr/paroimies.htm 
 
 
 
7. Παροιμίες για τους μήνες 
 
-Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν μαργαριτάρι. 
-Θύμωσε ο Φλεβαράκης, πλάκωσε ο χιονάκης. 
-Χιόνια του Φλεβαριού, χρυσάφι του καλοκαιριού. 
-Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, 
χαρά σ' εκείνο το γεωργό, πού 'χει πολλά 
σπαρμένα. 
-Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι. 
-Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το 
φεγγάρι. 
-Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου. 
-Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο 
σταφύλι. 
-Το τραγούδι του Θεριστή, η χαρά του Αλωνιστή. 
http://el.wikiquote.org/wiki 
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http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/191#ixzz2KZTh6SqV
http://2dim-n-michan.thess.sch.gr/paroimies.htm
http://el.wikiquote.org/wiki


 

 Παροιμίες για την εκκλησία 

-Άγιος Αντρέας έφτασε το κρύο αντρειεύει. 

-Το πολύ το Κύριε ελέησον το βαριέται κι ο παπάς. 

-Φωνή λαού οργή Θεού. 

-Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει. 

-Αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας. 

http://2dim-n-michan.thess.sch.gr/paroimies.htm 
 
 
 
-Ο Θεός ορφανά κάνει, άμοιρα δεν κάνει. 
-Φτωχός φτωχούλα αγάπησε κι ο Θεός τα πλούτη 
του ’δωσε. 
-Το πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται κι ο 
παπάς. 
-Πρώτη βοήθεια του Θεού, δεύτερη του γειτόνου. 
-Απ’ το στόμα σου και στου Θεού τ’ αυτί. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/146#ix
zz2MYGDhgnq 
 
 

-Κάθε μέρα δεν είναι τ' Αϊ-Γιαννιού. 

-Άβουλα του Θεού φύλλον 'κι λαΐσκεται. 

 -Άγιας Άννης να λογιέσαι και να μη δοξολογιέσαι. 
(Παξοί)  

http://2dim-n-michan.thess.sch.gr/paroimies.htm
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/146#ixzz2MYGDhgnq
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/146#ixzz2MYGDhgnq


 

 -Αγιά Μαρίνα με τα σύκα και Άγιος 'Λιας με τα 
σταφύλια. 

-Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του. 
http://el.wikiquote.org 
 
 
Παροιμίες για το φαγητό 
 
-Kάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον 
Αύγουστο. 
 
-Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. 
 
-Αγάλι - αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. 
http://www.tsoukali.gr/paroimia.php 
 
 
 
-Άμα βρεις φαΐ, φάε. Αν βρεις ξύλο φύγε. 
-Εγώ ψοφώ για το ψωμί κι ο άντρας μου δανείζει. 
-Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται.      
-Εμείς ψωμί δεν έχουμε κι η γάτα πίτα τρώει. 
-Εννιά νομάτοι, εννιά ψωμιά κι εγώ ο έρμος ένα. 
-Η πείνα κάστρα πολεμά και κάστρα καταπίνει. 
-Όποιος βαριέται να ζυμώσει πέντε μέρες 
κοσκινίζει. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/153#ix
zz2KZcDs0Zy 
 
Παροιμίες για το γάμο 
 
-Όλη η βδομάδα του γαμπρού κι η Κυριακή της 
νύφης. 

http://el.wikiquote.org/
http://www.tsoukali.gr/paroimia.php
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/153#ixzz2KZcDs0Zy
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/153#ixzz2KZcDs0Zy


 

-Όλα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμένη. 
-Αν δε ταιριάζαμε δε θα συμπεθεριάζαμε. 
-Η νύφη σαν θα γεννηθεί της πεθεράς θα μοιάσει. 
-Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, τύφλα να ’χει ο 
πεθερός. 
-Άλλες νυφάδες ήρθανε, άλλα κουλούρια πλάθουν. 
-Άντρα θέλω εγώ το βράδυ κι ας μην έχει ο λύχνος 
λάδι. 
-Διαλέξαμε τη νύφη μας να μοιάζει της γενιάς μας. 
-Κάλλιο χήρα κορδωμένη, παρά κακοπαντρεμένη. 
-Όλα είναι του μυαλού κι η παντρειά της τύχης. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/139#ix
zz2LEMlRjcI 
 
 
-Αλλού βαρούν τα τύμπανα και αλλού γίνεται ο 
γάμος. 
-Παπούτσι απ’ τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο. 
-Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. 
-Ο γάμος θέλει τύμπανα και η εκκλησία ψάλτη. 
-Ή μικρός – μικρός παντρέψου ή μικρός 
καλογερέψου. 
 
http://www.stargamos.gr/%CF%80%CE%B1%CF%
81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B
5%CF%82-
%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85 
 
 
Παροιμίες για τη φιλία 
 
-Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. 

http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/139#ixzz2LEMlRjcI
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/139#ixzz2LEMlRjcI


 

http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ix
zz2KZZ2ju5u 
 
-Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ix
zz2KZZAAn9C 
 
 
-Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. 
-Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ix
zz2KZZenHtR 
 
-Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ix
zz2LEOK9hl5 
 
-Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. 
http://akrasakis.blogspot.gr/2013/02/blog-
post_3178.html 
 
 
 
Παροιμίες για το χρήμα 
 
-Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. 
-Ο πλούσιος έχει τα φλουριά κι ο φτωχός τα γλέντια. 
-Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει. 
-Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/141 
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-Η φτώχεια τέχνες μάθαινε και η αρχοντιά καμάρι. 
-Όπου φτωχός και η μοίρα του. 
-Μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις πιάστηνε. 
- Όποιος λυπάται το καρφί χάνει και το πέταλο 
-Δώσε ΄δώ δώσε ΄κεί πάει στο πάτο το σακί. 
-Μάζευε κι ας είν’ και ρόγες. 
-Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. 
-Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ’ αλεύρια. 
-Η φιλία-φιλία και το νιτερέσο χώρια. 
-Μάθε τέχνη για να ζήσεις και εμπόριο να 
πλουτίσεις. 
-Αν χάθηκαν τα χρήματα η αρχοντιά απομένει. 
http://m-diamantopoulou.blogspot.gr/2010/10/blog-
post.html 
 
 
 
Συμπέρασμα 
Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τις παροιμιώδεις 
εκφράσεις από τις παροιμίες. Επίσης μάθαμε να 
χωρίζουμε τις παροιμίες σε κατηγορίες ανάλογα με 
τη σημασία τους. Τέλος, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι παροιμίες είναι βγαλμένες από 
την ίδια τη ζωή.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://m-diamantopoulou.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html
http://m-diamantopoulou.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html
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