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 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
Με ευκαιρία τη γιορτή της μητέρας, δείτε και ακούστε το βίντεο και γιατί όχι 
τραγουδήστε και χορέψτε! Σας δίνω τους στίχους στα γαλλικά, αλλά σας τους 

μεταφράζω και στα ελληνικά, για να ξέρετε τι λέει το τραγούδι. Μελετήστε τους και 
απαντήστε στις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που ακολουθούν το τέλος του 
τραγουδιού. 
 

https://safeYouTube.net/w/Ny1C 
 

Maman me dit dis merci 
Η μαμά μου λέει πες ευχαριστώ 

Maman me dit fais attention 
Η μαμά μου λέει πρόσεχε 

Maman me dit reste ici 
Η μαμά μου λέει μείνε εδώ 

Maman me dit dis pardon 
Η μαμά μου λέει πες συγγνώμη 

 

Et quand maman me dit oui 
Κι όταν η μαμά μου λέει ναι 

Je dis non pour faire comme ci 
Εγώ λέω όχι, έτσι 

Et quand maman me dit non 
Κι όταν η μαμά μου λέει όχι 

Je dis oui et je monte le son 
Εγώ λέω ναι κι ανεβάζω τον τόνο 
 

Maman me dit toutes ces choses que je dois faire ou pas 
Η μαμά μου λέει τι πρέπει να κάνω και τι όχι 

Je voudrais tant que tu sois fière de moi 
Θα ήθελα πολύ να είσαι περήφανη για μένα 
 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Fais ca, fais ci 
Κάνε τούτο κάνε το άλλο 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Que me dit maman? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Fais ca, fais ci 

https://safeyoutube.net/w/Ny1C


Κάνε τούτο κάνε το άλλο 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

 

Maman me dit sois polie 
Η μαμά μου λέει να είσαι ευγενική 

Maman me dit gare aux garçons 
Η μαμά μου λέει πρόσεχε τα αγόρια 

Maman me dit sors du lit 
Η μαμά μου λέει σήκω από το κρεβάτι 

Maman me dit change de ton 
Η μαμά μου λέει άλλαξε τον τόνο σου 
 

Et quand maman me dit oui  
Κι όταν η μαμά μου λέει ναι 

Je dis non pour faire comme ci 
Εγώ λέω όχι, έτσι για να το πω 

Et quand maman me dit non  
Κι όταν η μαμά λέει όχι 

Je dis oui et je monte le son 
Εγώ λέω ναι κι ανεβάζω τον τόνο 
 

Maman me dit toutes ces choses que je dois faire ou pas 
Η μαμά μου λέει τι να κάνω και τι όχι 

Je voudrais tant que tu sois fière de moi 
Θα ήθελα πολύ να είσαι περήφανη για μένα 
 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Fais ca fais ci 
Κάνε τούτο κάνε το άλλο 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 

Fais ca fais ci 
Κάνε τούτο κάνε το άλλο 

Maman me dit 
Η μαμά μου λέει 



Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 

Que me dit maman ? 
Τι μου λέει η μαμά; 
 

Maman tu sais, je t’écoute 
Ξέρεις μαμά, σε ακούω 

Même quand je fais semblant 
Ακόμα κι όταν κάνω πως δεν 

Tu sais, par moment je doute 
Ξέρεις, προς στιγμήν αναρωτιέμαι 

Que dirait maman ? 
Τι θα έλεγε η μαμά; 
 

Maman me dit 
Fais ca fais ci 
Maman me dit 
Que me dit maman ? 

Maman me dit 
Fais ca fais ci 
Maman me dit 
Que me dit maman ? 
Que me dit maman ? 
Que me dit maman ? 
 
Maman me dit 

Fais ca fais ci 
Maman me dit 
Que me dit maman ? 
Οh oh oh oh oh 
Que me dit maman ? 
Oh oh oh oh yeah 
Que me dit maman ? 
Oh oh oh oh  



 
QUESTIONS 
 
1) Qu’est-ce que maman demande à la fille? Τι  ζητάει η μαμά από την κόρη; 

Βρείτε τις φράσεις σε προστακτική, που είναι και σε πλάγια γραφή πχ.καλημέρα 
γράψτε τις στα παρακάτω κενά και μεταφράστε τις στο κενό δίπλα (ψάχνετε 8 
φράσεις) 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ                                    ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
……………………………          ………………………….. 
……………………………          .…………………………. 

……………………………          ………………………….. 
……………………………          ………………………….. 
……………………………          ………………………….. 
……………………………          ………………………….. 

……………………………          ………………………….. 
……………………………          ………………………….. 
 
 

2) Complétez les phrases avec les mots qui manquent : 
 

- Je voudrais tant que tu sois …………… de moi. 
- ……… me dit maman ? 

- Maman me dit fais ……...  fais ……… . 
- Maman me dit toutes ces choses que je ………..faire ou pas. 
- Et …………. maman me dit ………..je dis ………..pour faire …………. ci 

 

 
3) Trouvez le refrain et écrivez-le! Βρείτε το ρεφρέν και γράψτε το. Το μάθατε 

μήπως απέξω; 
 

 
BONNE FETE DES MERES! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ! 


