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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
Η άτυπη µουσική διδασκαλία είναι πολύ σηµαντική για την µετέπειτα 

συνέχιση της µουσικής µάθησης στη διδασκαλία των παιδιών. Κατά τη διάρκεια 

αυτής το παιδί αποκτά (τις πιο πολλές φορές υποσυνείδητα ή και ασυνείδητα) τις 

θεµελιώδεις αρχές και όλες τις βάσεις που χρειάζεται ώστε να είναι έτοιµο µουσικά 

να δεχτεί τις γνώσεις του δηµοτικού. Μια από τις βασικότερες προσεγγίσεις της  

άτυπης µουσικής διδασκαλίας είναι η χρήση του µουσικού παιχνιδιού. Υπάρχουν 

πολλά µουσικά παιχνίδια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε µέσα από αυτά να 

µάθουν τα παιδιά τις έννοιες: παλµός, ρυθµός, µέτρο, τις νότες και πολλά άλλα. 

Όλη αυτή η σκέψη λοιπόν, για τη χρήση του µουσικού παιχνιδιού στην άτυπη 

µουσική διδασκαλία ήταν ενδιαφέρουσα για λεπτοµερή έρευνα, µε αφορµή επίσης το 

πόσο δηµιουργική είναι η διδασκαλία και γενικά το να ασχολείται κανείς µε την 

επιµόρφωση µικρών παιδιών. Είναι πολύ δηµιουργικό και ταυτόχρονα ευχάριστο για 

το δάσκαλο αλλά κυρίως για τα παιδιά µέσα από τα µουσικά παιχνίδια να 

κατανοήσουν τις πιο βασικές έννοιες της µουσικής. Με τον τρόπο αυτό πηγαίνοντας 

τα παιδιά στο δηµοτικό θα έχουν ήδη κάποια γνώση της µουσικής και µε µια γρήγορη 

δραστηριότητα θα θυµηθούν το µουσικό παιχνίδι και θα το χρησιµοποιήσουν σαν 

βάση για να µάθουν κάτι δυσκολότερο. 

Η εργασία λοιπόν δοµείται ως εξής: Αρχικά αναφέρεται γενικά στο παιχνίδι 

και το λόγο για τον οποίο τα παιδιά χρειάζεται αλλά και θέλουν να παίζουν. Στη 

συνέχεια δίνεται ο ορισµός του µουσικού παιχνιδιού και διάφορες απόψεις για τη 

χρήση του και το πόσο σηµαντικό είναι για τους µικρούς µαθητές. Έπειτα αναλύεται 
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λεπτοµερώς πως το µουσικό παιχνίδι µπορεί να συνδυαστεί εύκολα µε την κίνηση και 

να δώσει άριστα αποτελέσµατα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο µιλά περισσότερο για τη διδασκαλία του παιχνιδιού. Με 

ποιους τρόπους µπορεί να διδαχθεί ένα µουσικό παιχνίδι, ποιες είναι οι µέθοδοι 

διδασκαλίας γι’ αυτό. Σηµαντικό είναι επίσης και το περιβάλλον να είναι κατάλληλα 

διαµορφωµένο για τη αρτιότερη διδασκαλία. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 

αγνοηθεί η σπουδαιότητα του ρόλου που κατέχει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια του 

µουσικού παιχνιδιού. 

Τέλος η εργασία ασχολείται µε την παιδαγωγική πλευρά του µουσικού 

παιχνιδιού. Ξεκινά γενικά µε τη σηµασία που έχει η µουσική στο παιδί και στη 

συνέχεια ειδικεύεται στη θέση που κατέχει το µουσικό παιχνίδι στη διαδικασία της 

µάθησης. Τελειώνοντας τα παιχνίδια κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το περιεχόµενο 

αλλά και το στόχο που έχει το καθένα. 

Έτσι η εργασία αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες που χωρίζονται και 

αναλύονται σε αρκετές υποενότητες. Μέσω βιβλιοθήκης και πηγών από το διαδίκτυο  

συλλέχθηκε το υλικό της εργασίας. Για το θέµα που επιλέχθηκε υπήρχε αρκετή 

βιβλιογραφία και η εύρεση του υλικού ήταν αρκετά εύκολη.  

Είµαι ευγνώµων στον κ. Πολύβιο Ανδρούτσο για τη βοήθειά του, ιδιαίτερα 

για τις συµβουλές του στη συγγραφή και στη δοµή της εργασίας. Τον ευχαριστώ για 

την πολύτιµη βοήθειά του και την επίβλεψη ώστε να πραγµατοποιηθεί η παρούσα 

εργασία, καθώς και τον π. Νεκτάριο Πάρη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η µουσική και οι ήχοι επηρεάζουν και διαµορφώνουν τόσο τη συµπεριφορά 

όσο και τη γενικότερη εξέλιξη του ανθρώπου από την εµβρυακή ηλικία. Ωστόσο, 

καθοριστικός είναι ο ρόλος της µουσικής στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού κατά τη 

σχολική περίοδο, όταν ακόµη οι ψυχοκινητικές, νοητικές, συναισθηµατικές και 

κοινωνικές του δεξιότητες βρίσκονται σε ένα πρώιµο και κρίσιµο στάδιο ανάπτυξης. 

Στόχος της µουσικής στην εκπαίδευση είναι ο εµπλουτισµός της ποιότητας της ζωής 

καθώς προσφέρει γερές βάσεις για τη δηµιουργία ενός κοινωνικού χαρακτήρα, ο 

οποίος θα καταφέρει αργότερα να περάσει σε ανώτερα πνευµατικά και ψυχικά 

επίπεδα. 

 Η µελέτη της µουσικής συντελεί στην ολοκλήρωση της αγωγής και της 

εκπαίδευσης του παιδιού. Καθιστά ικανά τα παιδιά να αναπτύξουν τη 

δηµιουργικότητα, την αυτοπειθαρχία, την οµαδική εργασία και τις ακουστικές τους 

ικανότητες, ενώ µαθαίνουν να αναλαµβάνουν την επίλυση ενός δύσκολου 

προβλήµατος χρησιµοποιώντας τη σκέψη τους και συµµετέχοντας ενεργά και µε 

ιδιαίτερη προσοχή σε µουσικές δραστηριότητες. Τους επιτρέπει να εξερευνήσουν και 

να βελτιώσουν τη γλώσσα, τη λογική και δηµιουργική σκέψη, τον χαρακτήρα και την 

προσωπικότητά τους. 

 Η παρούσα εργασία στοχεύει σε µια προσπάθεια αξιολόγησης των 

προτεινόµενων µουσικοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, τέτοια ώστε να 

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του παιδιού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι, ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ 

ΠΑΙ∆Ι; 

 

 

∆εν νοµίζετε ότι αν µαθαίνεις κάτι παίζοντας, το χαίρεσαι πιο πολύ; 

Τι εννοούµε άραγε µε τον όρο «παιχνίδι»; Τον ακούµε καθηµερινά από όλα τα 

παιδιά αλλά και τους γονείς τους: 

«Μαµά θα πάω για παιχνίδι µε την φίλη µου στην παιδική χαρά». 

«Σήµερα στο σχολείο µάθαµε δύο καινούρια παιχνίδια». 

Η έννοια παιχνίδι µπορεί να ερµηνευτεί µε διαφορετικούς τρόπους. Το 

«γοητευτικό παίξιµο ενός πιανίστα», εκφράζει κάτι πολύ διαφορετικό από το 

«παιχνίδι ενός παιδιού» ή το παιχνίδι µιας παρτίδας πινγκ-πονγκ. 

Θεωρητικά υπάρχουν δύο απόψεις γι’ αυτούς τους τύπους παιχνιδιών. Η 

εξωτερική πλευρά και η άποψη αυτού του ίδιου του παιχνιδιού. Σύµφωνα µε τη 

άποψη του Storms, για τους ανθρώπους που κοιτάνε µόνο την εξωτερική πλευρά, ένα 

παιχνίδι έχει ενδιαφέρον µόνο τη στιγµή που προκαλεί ευχαρίστηση, η οποία 

συντηρείται από το στοιχείο του ανταγωνισµού: Ποιος θα είναι νικητής; Μια τέτοια 

θεώρηση δεν επιτρέπει τη συνύπαρξη άλλων απόψεων το ίδιο σηµαντικών. Αν 

εξετασθεί επιµελέστερα θα ανακαλυφθεί ένας µεγάλος αριθµός εξ’ ίσου σηµαντικών 

θέσεων που  βοηθάνε να «αρπαχθεί» η ουσία του παιχνιδιού. Παρατηρώντας ό,τι 

συµβαίνει στους παίκτες κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, αυτή η εµπειρία µπορεί να 

περιγραφεί ως εξής: 
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• Παίζω, σηµαίνει κατ’ αρχήν ευχαρίστηση που προκύπτει από την 

καθολική συµµετοχή όλων των λειτουργιών της προσωπικότητας του 

παιδιού, δηλαδή της σκέψης, του συναισθήµατος και της δράσης 

(κίνησης). Παιχνίδι, ως γνωστόν, σηµαίνει ακόµη ευχάριστο κλίµα 

και διάθεση, ξύπνηµα του ενδιαφέροντος, αποδοχή κανόνων, 

ανάδειξη της προσωπικότητας και συχνά συνεργασία και 

οµαδικότητα (Θεοδωρίδης, 2000). 

• Παίζω, σηµαίνει διέξοδος από την ρουτίνα. Γι’ αυτούς που δίδονται 

ολοκληρωτικά στο παιχνίδι, η καθηµερινή πραγµατικότητα παύει να 

υπάρχει και εξαλείφεται από τη συνείδηση, κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Μόνο όταν τελειώσει το παιχνίδι επανεµφανίζεται η 

αίσθηση της πραγµατικότητας. 

• Παίζω, σηµαίνει αντίδραση σε µια δοσµένη κατάσταση. Τα παιχνίδια 

έχουν τη δυνατότητα να γοητεύσουν και από αυτό, να κάνουν τους 

ανθρώπους να δράσουν, µέχρι να απορροφηθούν τελειωτικά. Σ’ αυτές 

τις ακραίες περιπτώσεις το παιχνίδι γίνεται γνήσιο πάθος και πάνω 

απ’ όλες τις άλλες δραστηριότητες ο τελικός στόχος. 

• Παίζω, σηµαίνει επίσης: σκέφτοµαι, αισθάνοµαι, ενεργώ. Στη ζωή 

µας, σπάνια, συνυπάρχουν η σκέψη, η αίσθηση και η ενέργεια. Αυτός 

ακριβώς ο συνδυασµός των διανοητικών, συναισθηµατικών και 

κινητικών ιδιοτήτων είναι που χαρακτηρίζει το παιχνίδι. Συχνά γι’ 

αυτόν που εργάζεται ή µελετά, οι συνηθισµένες του απαιτήσεις είναι 

αρκετά ελλιπείς, για την επίτευξη των σχεδίων του. Ενεργούµε 

συνήθως µε τρόπο εντελώς µηχανικό και αυτοµατοποιηµένο (χωρίς 

πραγµατική συµµετοχή, σε διανοητικό και συναισθηµατικό επίπεδο), 
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κατά τη διάρκεια πολυάριθµων δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

κάθε µέρα, για παράδειγµα, κάνοντας ποδήλατο, οδηγώντας το 

αυτοκίνητό µας ή τακτοποιώντας το σπίτι, κ.λ.π. Ακόµα οι αισθήσεις 

είναι πολύ ή λίγο προσανατολισµένες σε παθητική ψυχαγωγία, όπως 

στο να παρακολουθείται τηλεόραση, να ακούγεται µουσική ή να 

παρακολουθείται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Το παιχνίδι διαφέρει 

από όλες αυτές τις δραστηριότητες επειδή απαιτεί καθολική 

συνεργασία των λειτουργιών µας, τη σκέψη, τα συναισθήµατα και τη 

δράση. Αυτός είναι και ο λόγος που τα παιχνίδια είναι τόσο ευχάριστα 

(Storms,1991). 

 

1.1.1.   Γιατί είναι σηµαντικό το παιχνίδι; 

Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσµο γύρω τους, 

µαθαίνουν για τους εαυτούς τους και το περιβάλλον τους. Βιώνουν νέες καταστάσεις, 

µαθαίνουν να εκφράζουν τους εαυτούς τους και να αναπτύσσουν µία ποικιλία 

δεξιοτήτων
1
 οι οποίες θα βοηθήσουν τη περαιτέρω µάθησή τους. Για κάθε ηλικία 

υπάρχουν και διαφορετικά παιχνίδια που µπορεί να παίξει ένα παιδί σύµφωνα µε το 

στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται.  

1.1.2. Μάθηση και παιχνίδι 

Είναι σηµαντικό ότι το παιχνίδι είναι µία διασκεδαστική εµπειρία για τα 

παιδιά έτσι ώστε να υποκινηθούν να µάθουν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Για 

κάποια παιδιά το παιχνίδι ίσως να είναι περισσότερο δύσκολο και ίσως να 

                                                 
1
 Π. χ. κοινωνικές δεξιότητες: µαθαίνουν να συνεργάζονται και να σέβονται τους κανόνες, σωµατικές 

δεξιότητες: εξασκούν το κινητικό τους σύστηµα στην αντοχή, στην ευλυγισία, στο συντονισµό των 

κινήσεων, στην ισορροπία, πνευµατικές δεξιότητες: να συγκεντρώνονται, να σκέπτονται, να βρίσκουν 

λύσεις και να καταλήγουν σε λογικά συµπεράσµατα, να κατηγοριοποιούν, συναισθηµατικές δεξιότητες: 

να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, να επεξεργάζονται και να κατανοούν τις κοινωνικές σχέσεις 

µέσα από παιχνίδια δραµατοποίησης ρόλων. 
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χρειάζονται περισσότερη βοήθεια προκειµένου να βρουν µε ενεργό τρόπο νέους 

τρόπους να παίξει.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.anaptyksi.gr/contents/news.php?nid=268kind_of=3 ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

(03-07-2006) 
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1.2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 

«Με τη µουσική, για τη µουσική, από τη µουσική» 

«Με το ρυθµό, για το ρυθµό, από το ρυθµό» 

«Με την κίνηση, για την κίνηση, από την κίνηση». 

«Για το παιδί το αληθινό κέρδος της µουσικής είναι να χαίρεται τον απέραντο 

κόσµο των ήχων και όχι να αγωνίζεται να παίξει σε ένα οποιοδήποτε µουσικό όργανο, 

ένα κοµµάτι, χωρίς να αισθάνεται τη γραµµή, το ύφος και το χαρακτήρα αυτού που 

εκτελεί» (Κυνηγού-Φλάµπουρα, 2006: 4). 

Με τη συνειδητή χρήση της µουσικής και του ήχου σαν πηγές των παιχνιδιών, 

δίνονται σε µια οµάδα µε αρκετά ελαστικό τρόπο τα µέσα για την εξοικείωση µε όσο 

το δυνατόν περισσότερα µουσικά στοιχεία. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να 

υπερπηδηθούν όλα τα εµπόδια που παρουσιάζονται στα παιδιά, όταν πρόκειται να 

κάνουν αυτά τα ίδια µουσική
3
. Έτσι δεν υπάρχει µουσική ανάγκη από µουσικούς 

κανόνες που θα χωρίσουν την οµάδα µεταξύ αυτών που τους κατέχουν ή όχι. Το να 

υπάρχει γνώση ενός µουσικού οργάνου δεν αποτελεί την κύρια προϋπόθεση. Αυτό 

που πρέπει να γίνει είναι µια γνήσια συνάντηση, ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας και 

τη µουσική, κάτω από τις πιο διαφορετικές της όψεις: Τα όργανα, οτιδήποτε έχει 

ηχητικές δυνατότητες, στοιχειώδεις γνώσεις που καλύπτουν όλη την γκάµα των ήχων, 

ψηλών, χαµηλών, δυνατών, γρήγορων, αργών κ.λπ.  

Επίσης υπάρχουν τα µουσικά συστήµατα που ασυνείδητα έχουν αφοµοιωθεί 

από τα παιδιά. Αν µε αυτό τον τρόπο καλλιεργηθεί ένα πνευµατικό άνοιγµα, γύρω 

από τη µουσική, θα καταστήσει το παιχνίδι, το ιδανικότερο µέσο, για να πλησιάσει ο 

καθένας τη µουσική. Εδώ βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: να ανακαλυφθεί 

                                                 
3
 Πόσες φορές δεν λέγεται: «δεν είµαι µουσικός, αφού δεν ξέρω να παίζω κάποιο µουσικό όργανο». 
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η ευχαρίστηση να υπάρχει ασχολία µε την µουσική, µε µια ενεργητική συµµετοχή, µε 

διάφορες µορφές έκφρασης  (όπως το τραγούδι ή ο χορός) και για µερικά άτοµα να 

αυξηθεί το ενδιαφέρον για ακοή. Με αυτόν τον εµπειρικό τρόπο θα αποκτηθεί από 

τον καθένα ένας αυθόρµητος τρόπος να λειτουργεί δυναµικά. Η παρουσίαση και η 

προσέγγιση αυτών των παιχνιδιών πρέπει να γίνει µε ελαστικό τρόπο. Αυτό κάνει την 

οµάδα να βρίσκεται σε ιδανική ψυχολογική κατάσταση, να γνωρίσει ένα κλίµα 

εµπιστοσύνης και άνεσης, απαραίτητο για τον καθένα να «είναι» πραγµατικά ο 

εαυτός του. 

Αυτή ακριβώς η απουσία των υποχρεωτικών κανόνων είναι που επιτρέπει το 

παιχνίδι. Όταν αποκτηθεί η απαραίτητη αίσθηση της εµπιστοσύνης µεταξύ αυτών που 

συµµετέχουν και γίνει σαφές ότι υπάρχει ευχαρίστηση σ’ αυτές τις δραστηριότητες 

τότε  ξέρει κανείς ότι η οµάδα είναι έτοιµη να ακολουθήσει µουσικές σπουδές πιο 

ολοκληρωµένες. 

Κάθε στιγµή πρέπει να προσεχθούν οι προσωπικές επιθυµίες και να µην 

αγνοηθεί οποιαδήποτε ανάγκη και επιδίωξη των παιδιών για µάθηση. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις ο καθένας θα πρέπει να ανατρέξει στη φαντασία του και σε άλλους 

ορίζοντες (Storms, 1991). 

Το παιχνίδι των παιδιών είναι η εργασία τους. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τις 

ευκαιρίες για ατοµικό µουσικό παιχνίδι, καθώς επίσης και για οµαδικό µουσικό 

παιχνίδι (π. χ. οµαδικό τραγούδι). Η µάθησή τους πρέπει να γίνεται µέσα σ’ ένα 

εύθυµο περιβάλλον. Το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα να δοκιµάσουν τους ρόλους 

των άλλων, να φανταστούν, να εξερευνήσουν νέες ιδέες, να µιµηθούν και να 

αυτοσχεδιάσουν. 

Τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα στα ευχάριστα φυσικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Το πλαίσιο µάθησης της µουσικής θα είναι 

αποτελεσµατικότερο όταν περιλαµβάνει: (1) παίξιµο οργάνων, (2) 

παιχνίδια, (3) συνοµιλίες, (4) εικονική φαντασία, (5) ιστορίες, (6) 
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σαφείς αντανακλάσεις γεγονότων της ζωής και οικογενειακών 

δραστηριοτήτων και (7) προσωπική και οµαδική συµµετοχή σε 

κοινωνικούς στόχους. Πιεστικές δραστηριότητες του τύπου 

ασκήσεων και εργασιών στα τετράδια δεν προωθούν την ενεργητική 

συµµετοχή και τη δηµιουργία κατάλληλου και ουσιαστικού 

µουσικού περιβάλλοντος που είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των παιδιών (Παπαζαρής, Κωτσόγιαννη, 2007: 5). 

 

Ειδικότερα για τη µουσική, επισηµαίνεται η χρήση του ρήµατος «παίζω» σε 

σχέση µε τη µουσική. Ο Huizinga αναφέρει: 

«Είναι απολύτως φυσιολογικό ότι κλείνουµε να αντιληφθούµε τη 

µουσική ως κάτι που βρίσκεται µέσα στη σφαίρα του παιχνιδιού…Η 

δηµιουργία µουσικής φέρει εξ αρχής όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά 

του καθ’ αυτό παιχνιδιού: 

• Η δραστηριότητα αρχίζει και τελειώνει µέσα σε αυστηρά 

χρονικά και τοπικά όρια, 

• Είναι δραστηριότητα που µπορεί να επαναλαµβάνεται, 

• Συνίσταται ουσιαστικά σε τάξη, ρυθµό και εναλλαγή, 

• Μεταφέρει ακροατές και εκτελεστές έξω από την 

καθηµερινότητα, σε µια σφαίρα χαράς και γαλήνης, που κάνει ακόµη 

και τη θλιµµένη µουσική υψηλή απόλαυση. Με άλλα λόγια, µαγεύει 

και συναρπάζει»( Καραδήµου- Λιάτσου, 2003: 220). 

 

Ο Francois Dalalande στο βιβλίο του La musique est un jeu d’ enfant (Η 

µουσική είναι ένα παιχνίδι για παιδιά) ο Francois Delalande διατυπώνει την δική του 

παιδαγωγική άποψη για την ενασχόληση του παιδιού µε την µουσική. Αναφέρει πως 

ο τίτλος αυτός του βιβλίου είναι ένας ορισµός της µουσικής που διευκολύνει 

σηµαντικά το έργο του παιδαγωγού. Αντί να διδάσκει τεχνικές και κανόνες 

ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν αυτό που θέλουν αυθόρµητα.
4
 Τα παιδιά, έχουν πολύ 

µεγάλο ενδιαφέρον για τις ηχητικές πηγές και τα όργανα. Θέλουν να τα πειράζουν αν 

και συνήθως δεν τους το επιτρέπουν και είναι έτοιµα να προχωρήσουν τις 

εξερευνήσεις τους αν δεν εµποδιστούν (Καραδήµου – Λιάτσου, 2003). 

 

 

 

                                                 
4
 Να ενδιαφερθούν για τα αντικείµενα που παράγουν ήχο, να επέµβουν στα αντικείµενα, άρα και στον 

ήχο και να επεκτείνουν την εξερεύνηση του ήχου µέχρι να φτάσουν να κάνουν µουσική. 
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1.3. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 Η κίνηση είναι ένα απ’ τα σηµαντικότερα δώρα της δηµιουργίας για τον 

άνθρωπο. Είναι σηµαντικό να είµαστε «εν κινήσει». Όταν δεν υπάρχει κίνηση, δεν 

υπάρχει υγεία και ζωή. Η κίνηση είναι επαφή, µε τον καθένα ξεχωριστά, µε τους 

άλλους και µε το περιβάλλον. Ο τρόπος της κίνησης λέει πάρα πολλά πράγµατα για 

το πώς είναι ο καθένας. Εκφράζει τη συγκίνηση, τα πιστεύω και τα ενδιαφέροντα. Το 

σώµα των ανθρώπων είναι το µουσικό όργανο του καθενός, το µέσο για την έκφραση. 

 Με τα παιχνίδια δίνεται η ευκαιρία γνωριµίας µε τον κόσµο και η δυνατότητα 

εκτίµησής τους. Το παιχνίδι έχει σκοπό να φέρει τους ανθρώπους σε στενότερη 

επαφή µε τη ζωή. Το παιχνίδι είναι η ίδια η µάθηση, ενεργώντας, τόσο µε τον εαυτό 

του ο καθένας όσο και µε τους άλλους ανθρώπους. Το σώµα λειτουργεί σαν µέσω 

έκφρασης. Πρέπει να συµµετέχει όλο το είναι, η καρδιά και η ψυχή. Αυτή είναι και η 

πραγµατική αξία των παιχνιδιών κίνησης: η σκέψη, το συναίσθηµα και η δράση είναι 

άµεσα συνδεδεµένα. Ολόκληρο το άτοµο εκτίθεται σε ποικίλα ερεθίσµατα που 

δέχεται από το εξωτερικό του περιβάλλον και έτσι αντιδρά ανάλογα. 

 Τα παιχνίδια κίνησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µέσο για την 

ανάπτυξη των προσωπικών, κοινωνικών και δηµιουργικών ικανοτήτων. 

 

1.3.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Τα παιχνίδια κίνησης κυρίως είναι οµαδικά. Μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να 

επιφέρουν πολύ καλά αποτελέσµατα ως µέσο προσωπικής ανάπτυξης. Σε µερικά 

παιχνίδια οι διάφορες εντολές εκτελούνται ατοµικά, (το άτοµο σαν στοιχείο – µέρος 

µιας οµάδας). Οι στόχοι που επιδιώκονται µ’ αυτόν τον τρόπο είναι: 
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1.3.1.1. Ανάπτυξη των δυνάµεων αντίληψης 

Σε πολλά παιχνίδια το κύριο βάρος πέφτει πάνω στην όξυνση των αισθήσεων. 

Πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ακοή ή η όραση για την κατανόηση µιας κατάσταση. Για 

παράδειγµα, µέσα από την απλή οδηγία: «Κλείστε τα µάτια και αισθανθείτε πως 

κάθεστε στην καρέκλα σας», µαθαίνουν να εστιάζουν σε ένα ιδιαίτερο µέρος των 

αντιληπτικών τους δυνάµεων. 

1.3.1.2. Αύξηση της ικανότητας κίνησης 

 Μερικά παιχνίδια στοχεύουν στην εξάσκηση της συνεργασίας χεριού / µατιού 

και άλλα κατευθύνονται περισσότερο στην συνειδητοποίηση του ίδιου του σώµατος, 

των εκφραστικών δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων αντίδρασης, ελιγµών ή 

συµπληρώµατος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάθε µικρό παιδί να αντιληφθεί τις 

ικανότητες του σώµατός του και ταυτόχρονα να µάθει να αντιδρά µ’ αυτό σε κάθε 

ερέθισµα που δέχεται.  

1.3.1.3. Προσανατολισµός στο περιβάλλον 

 Είναι πολύ σηµαντικό το παιδί από µικρή ηλικία να µάθει να 

προσανατολίζεται σε κάθε χώρο. Το µουσικό παιχνίδι κίνησης είναι βέβαιο πως θα το 

βοηθήσει σ’ αυτό, καθώς πριν από κάθε παιχνίδι το παιδί πρέπει να υπολογίζει το 

χώρο που έχει για να ξέρει να κινηθεί ανάλογα µέσα σ’ αυτόν. 

 Στα παιχνίδια κίνησης ο ίδιος ο χώρος του παιχνιδιού παίζει έναν σπουδαίο 

ρόλο. Μαθαίνει το παιδί να προσανατολίζεται µέσα στο χώρο: Πόσο µεγάλος είναι; 

Πώς µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε; Ποια είναι η σχέση του µε τον χώρο;  

1.3.1.4. Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και τόλµης 

 Με την κίνηση µαθαίνει να γνωρίζει τον εαυτό του, να αναπτύσσει τις δικές 

του µοναδικές ικανότητες. Στα κινητικά παιχνίδια ο παίκτης προκαλείται να 

ριψοκινδυνεύσει. Τοποθετείται σε νέες καταστάσεις. Η γνώση και η εµπιστοσύνη 
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στις ικανότητές του αυξάνονται µε έναν ευχάριστο τρόπο. Ο παίκτης τολµά να 

κινηθεί σε όλη την έκτασή του, να κάνει ίσως πιο επικίνδυνες κινήσεις µε το σώµα 

του που δεν συνηθίζει. Τη στιγµή του παιχνιδιού είναι βέβαιος για τις δυνατότητες 

που έχει και επιστρατεύει όλο του το «είναι» για να βγει νικητής απ’ αυτό.  

 

1.3.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Τα κινητικά παιχνίδια είναι οµαδικά και γι’ αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά 

κατάλληλα για εξάσκηση της κοινωνική συµπεριφοράς. Σε κάποια παιχνίδια άµιλλας 

υπάρχει το στοιχείο της νίκης, αλλά όχι σε βάρος των άλλων. Η επιτυχία συνιστάται 

στις προκλήσεις που δεχόµαστε: να διασκεδάζουµε όλοι µαζί! Οι στόχοι που 

καλύπτονται είναι:  

 

1.3.2.1. Η εµπειρία της αίσθησης της οµάδας 

 Τα κινητικά παιχνίδια έχουν οµαδικό χαρακτήρα. Αυτοί που συµµετέχουν, 

πολύ γρήγορα αισθάνονται συνδεδεµένοι µεταξύ τους και αυτό ενισχύει µια αµοιβαία 

επικοινωνία. Μαθαίνουν να είναι ανοιχτοί στις ιδέες των άλλων ανθρώπων, να 

σέβονται, να υπολογίζουν ο ένας τον άλλον και να δηµιουργούν µαζί. Μπορεί επίσης 

µέσα από την αρχική οµάδα του παιχνιδιού να δηµιουργηθεί µια δυνατή φιλία. 

1.3.2.2. Εµπιστοσύνη στους άλλους  

 Είναι πολύ σηµαντικό κατά τη διάρκεια του κινητικού παιχνιδιού ο ένας 

παίκτης να εµπνέει εµπιστοσύνη στον άλλον, να µπορεί να βασιστεί ο ένας στον 

άλλον. Η εµπιστοσύνη είναι κάτι περισσότερο από το να αισθανόµαστε απλά άνετα 

µέσα σε µια οµάδα. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι ότι ο παίκτης τολµά να 

εµπιστεύεται ένα άλλο πρόσωπο και τολµά να παίρνει την ευθύνη γι’ αυτούς που τον 

εµπιστεύονται. 
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1.3.2.3. Εκφράζοντας ο καθένας τον εαυτό του σε µια οµαδική κατάσταση 

 Είναι απαραίτητο, κυρίως για την προσαρµογή του καθενός στην κοινωνία να 

ξέρει το κάθε άτοµο πως πρέπει να συµπεριφέρεται στο σύνολο των ανθρώπων, να 

µπορεί να προσαρµόζεται σε κάθε κατάσταση. Σ’ αυτό µπορούν να βοηθήσουν τα 

παιχνίδια. Μερικά παιχνίδια παρουσιάζουν την ευκαιρία για οµαδική έκφραση. Εδώ, 

το άτοµο δεν είναι µεµονωµένο, αλλά θεωρείται σαν ένα στοιχείο του συνόλου. Αυτό 

προσδίδει ένα αίσθηµα ασφάλειας. Αυτή η φράση συντελείται αποτελεσµατικά µε 

την οµαδική διαδικασία, αλλά δεν θα πρέπει να σταµατήσει εδώ. Το ζητούµενο είναι 

για το άτοµο να τολµήσει να εκθέσει µε σεβασµό τον εαυτό του στην οµάδα και να 

ξέρει πώς να πάρει την ευθύνη πάνω του. Πολυποίκιλα παιχνίδια κίνησης είναι 

κατάλληλα γι’ αυτόν τον στόχο. 

 

1.3.2.4. ∆ουλεύοντας µαζί και δίνοντας αξία στις διαφορές 

 Παίζοντας, τα παιδιά µαθαίνουν να υπολογίζουν τους άλλους. Αυτό, κατ’ 

αρχήν, είναι σηµαντικό και όµορφο, αλλά αν οι διαφορές µεταξύ των παικτών είναι 

πολύ µεγάλες µπορεί αυτό να αποβεί η αιτία να µην υπολογίζει ο ένας τον άλλον. Σε 

κάποιες οµάδες οι διαφορές δεν είναι αποδεκτές. Για παράδειγµα αν στην οµάδα του 

παιχνιδιού υπάρχουν παιδιά διαφορετικής εθνικότητας ή διαφορετικής θρησκείας, 

υπάρχει φόβος ρατσιστικών φαινοµένων και έτσι υπάρχει περίπτωση να 

δηµιουργηθούν άλλου είδους προβλήµατα (που δεν θα αναφερθούν στην παρούσα 

εργασία). Τα κινητικά παιχνίδια προσφέρουν ευκαιρίες να αναγνωρισθούν οι 

πλούσιες διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, να χρησιµοποιηθούν και να αξιολογηθούν. 
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1.3.3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Λόγω του χαρούµενου χαρακτήρα τους, τα κινητικά παιχνίδια µπορούν να 

αποβούν ένα µέσον ανάπτυξης των δηµιουργικών ικανοτήτων. Οι στόχοι που 

καλύπτονται είναι: 

1.3.3.1. Η κίνηση ως µέσο έκφρασης  

 Παίζοντας, τα παιδιά µαθαίνουν να ανακαλύπτουν περισσότερα για το σώµα 

τους, σαν ένα µοναδικό όργανο και να το αναπτύσσουν. Αυτή η κατάσταση είναι 

πολύ διαφορετική από µια φυσική άσκηση. Με το παιχνίδι η κίνηση του σώµατος 

εκφράζει ένα ιδιαίτερο συναίσθηµα ή µια σκέψη. Το παιδί προσπαθεί να πει µε το 

σώµα, κάτι σε κάποιους άλλους ανθρώπους. 

 Αυτή η έκφραση λειτουργεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά: φέρνουν τον 

παίκτη σε επαφή µε τον εαυτό του, αλλά και µε τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί 

άνθρωποι, για παράδειγµα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει την στάση τους και ο τρόπος 

µε τον οποίο κινούνται, επιδρά στο πώς αισθάνονται και πώς οι άλλοι αντιδρούν 

απέναντί τους. Αν για παράδειγµα κάποιος περπατάει µε τους ώµους κρεµασµένους, 

τα συναισθήµατά του θα επηρεαστούν αµέσως, θα είναι συγκρατηµένος, θα φοβάται 

ή θα αρχίσει να σκέφτεται για καταστάσεις που µπορούν να τον κάνουν να µην 

αισθάνεται άνετα. 

1.3.3.2. Ανάπτυξη της φαντασίας, της πρωτοτυπίας και της ικανότητας 

αυτοσχεδιασµού 

 Αυτοί οι στόχοι καλύπτονται σχεδόν σε όλα τα κινητικά παιχνίδια, τόσο 

µπαίνοντας σε µια κατάσταση, όσο και δραµατοποιώντας ένα θέµα ή µια κινητική 

οδηγία. Παρουσιάζονται προκλήσεις, ώστε να αναζητηθούν λύσεις, έξω από τις 

κανονικές παραµέτρους. Ο παίκτης προκαλείται να πάρει µια στάση όπου θα 

ξεπροβάλλουν νέες δυνατότητες, απλά και µόνο παίζοντας. Το δηµιουργικό πνεύµα 
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πάντως είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τη δηµιουργική πράξη. Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού η φαντασία όλων µεγαλώνει και το µυαλό ψάχνει διαφορετικούς τρόπους 

αυτοσχεδιασµού για την καλύτερη πορεία και εξέλιξη του παιχνιδιού (Wiertsema, 

1991). 

 

1.3.4. Η κίνηση στο µάθηµα της µουσικής 

 Στοχεύει: 

• Στην ανακάλυψη των κινητικών δυνατοτήτων 

• Στη βίωση των κανόνων που διέπουν την κίνηση, ιδιαίτερα µέσα από τη 

ρυθµική και 

• Στην ένταξη µουσικοκινητικών ενεργειών στο κινητικό σχήµα του σώµατος 

Στον τοµέα της µουσικής και κίνησης συµπεριλαµβάνονται όλες εκείνες οι 

εµπειρίες που αποκτά το παιδί στη διάρκεια του µαθήµατος της µουσικής και έχουν 

σχέση µε το ίδιο του το σώµα, το χώρο, το ζευγάρι του ή την οµάδα του.  

Στις διάφορες καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά βιώνουν την αλληλεπίδραση 

της µουσικής και της κίνησης αναπτύσσονται οι αισθησιοκινητικές, επικοινωνιακές 

και δηµιουργικές ικανότητές τους, ενώ συγχρόνως ενισχύεται ο κοινωνικός τοµέας 

µέσα από τις οµαδικές µουσικές δραστηριότητες. Τα παιδιά µαθαίνουν να έχουν 

κινητικό έλεγχο, να εκτελούν, να ανακαλύπτουν και να διαφοροποιούν τις κινήσεις, 

διαµορφώνοντας την κίνηση ελεύθερα ή οργανωµένα µέσα στα πλαίσια των 

µουσικών δραστηριοτήτων και ακουστικών ερεθισµάτων (Καρτασίδου, 2004). 

 «Ο συνδετικός κρίκος της µουσικής και της κίνησης είναι ο ρυθµός» 

(Καρτασίδου, 2004:141).
5
  

 

                                                 
5
 Η ετυµολογική προέλευση της λέξης «ρυθµός» από το ρήµα «ρέω» προσδιορίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, που είναι η ροή, η περιοδικότητα και η επανάληψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1. ΠΩΣ ∆Ι∆ΑΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 

 Αρχικά για τη διδασκαλία ενός µουσικού παιχνιδιού υπάρχουν κάποια στάδια 

προετοιµασίας που πρέπει να γίνουν σωστά, ώστε να έχει όλο το παιχνίδι επιτυχία και 

τελικά να επιτευχθεί και το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

2.1.1. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

 Το σωστό παιχνίδι την κατάλληλη στιγµή είναι ένα από τα σηµαντικότερα 

βήµατα για το ξεκίνηµα. Ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει πολύ καλά ποια είναι η 

σύνθεση της οµάδας, πόσο µεγάλη είναι, τι ηλικίες έχουν τα παιδιά που συµµετέχουν, 

αν τα παιδιά είναι έµπειρα στα παιχνίδια, αν είναι φίλοι µεταξύ τους ή εάν υπάρχει 

κάποια έχθρα. Για όλα αυτά θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος ο δάσκαλος καθώς 

αυτός θα είναι ο «αρχηγός» της οµάδας. 

  Σηµαντικό είναι επίσης να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός του παιχνιδιού τόσο για 

το δάσκαλο όσο και για τα ίδια τα παιδιά. Τι στόχοι θέτονται µε ένα παιχνίδι κίνησης; 

Μήπως χρειάζεται ένα εισαγωγικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι αφύπνισης ή αντίθετα πρέπει 

να δηµιουργηθεί κλίµα χαλάρωσης; Θα πρέπει λοιπόν ο δάσκαλος από πριν να έχει 

διαµορφώσει ρεαλιστικούς, σαφείς και πραγµατοποιήσιµους στόχους. Με τον τρόπο 

αυτό µπορεί κάθε εκπαιδευτικός να βάλει τα θεµέλια για το τι µπορεί να κατορθώσει 

η οµάδα του. 

 Άµεση επιρροή στην επιλογή του παιχνιδιού έχει και ο χώρος. ∆εν πρέπει να 

παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η διαµόρφωση του χώρου. Πόσο 
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µεγάλος είναι; Ποια είναι η ακουστική του; Χρειάζονται έπιπλα; Είναι το πάτωµα 

καθαρό και το έδαφος κατάλληλο; Επιπλέον, πριν την έναρξη του παιχνιδιού πρέπει 

πάντα να γίνεται έλεγχος για πιθανούς κινδύνους, όπως µυτερές γωνίες στους 

πάγκους, γυαλιστερό πάτωµα ή πεταµένα σκουπίδια.  

 Τέλος ο δάσκαλος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του πόση ώρα έχει στη διάθεσή του 

για κάθε παιχνίδι, ποια ώρα της ηµέρας θα πραγµατοποιηθεί και τέλος την εποχή που 

θα γίνει το παιχνίδι ώστε να το προσαρµόσει ανάλογα (Wiertsema, 1991). 

 

2.1.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πάντα έτοιµος για την πορεία ενός παιχνιδιού 

και τι ενδεχοµένως θα µπορούσε να συµβεί. Κατά γενικό κανόνα ακολουθείται µια 

συγκεκριµένη µέθοδος: ∆ιαβάζει προσεκτικά το παιχνίδι µια φορά και προσπαθεί να 

το φανταστεί σαν µια ταινία που παίζεται µπροστά του. Παρατηρεί την αρχική στάση, 

που πρέπει να στέκεται ο κάθε παίκτης, τι πρόκειται να πει, ποιοι είναι οι κανόνες του 

παιχνιδιού. Το παιχνίδι αρχίζει και ο δάσκαλος παρατηρεί την εξέλιξή του και βέβαια 

τι µπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια του. Με τη φαντασία του το παιχνίδι 

τελειώνει. Έτσι σχηµατίζεται στο µυαλό του αυτό που θέλει να κάνει αργότερα µε 

την οµάδα. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η πιθανότητα ο δάσκαλος να βρεθεί 

αργότερα προ εκπλήξεων (Wiertsema, 1991).  

     

2.1.3. ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 Πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο δάσκαλος δίνει µια µικρή, σύντοµη εξήγηση ώστε 

οι παίκτες να µπουν στο νόηµα του παιχνιδιού και να είναι έτοιµοι να αρχίσουν. Οι 

παίκτες όσο πιο µικροί είναι περιµένουν να δουν γρήγορα αποτελέσµατα από το 

παιχνίδι, γι’ αυτό καλό είναι να µην χάνεται πολύς χρόνος στην αρχή µε την εξήγηση 
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των κανόνων. Τα παιδιά ακούν τους βασικούς κανόνες για την έναρξη του παιχνιδιού 

και στην πορεία προσθέτονται περισσότεροι. Όλα τα παιδιά πρέπει να βλέπουν το 

δάσκαλο και να τον ακούν καλά. Γι’ αυτό πρέπει να µιλά καθαρά, µέσα από τον τόνο 

της φωνής του, δίνοντας έµφαση στα πιο σηµαντικά σηµεία του παιχνιδιού. Αυτός 

οφείλει να είναι ο εµψυχωτής και να δίνει ζωή στο παιχνίδι (Wiertsema, 1991). 

 

2.1.4. Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 Ο δάσκαλος πρέπει να βρίσκεται σε µια θέση, απ’ όπου θα έχει µια καλή 

άποψη για το παιχνίδι. Παρακολουθεί το παιχνίδι αν παίζεται σωστά. Αν όχι τότε 

πρέπει να το σταµατήσει αµέσως, να δείξει στους παίκτες τι κάνουν λάθος και πως θα 

έπρεπε να γίνει. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει να δίνονται οδηγίες στην 

οµάδα ή ακόµα και σε µεµονωµένα άτοµα. Μερικοί τύποι παιχνιδιών αφήνουν 

µεγάλα περιθώρια για πειραµατισµό στους παίκτες.  

Συχνά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο δάσκαλος ανακαλύπτει πιθανότητες 

που δεν τις είχε σκεφτεί. Για παράδειγµα, στο κυνηγητό, ένα παιδί µπορεί να κρυφτεί 

πίσω από µια κουρτίνα και να βγει έξω όταν όλοι σχεδόν θα έχουν πιαστεί. Τότε 

πρέπει να είναι εµφανής η έκπληξη του δασκάλου, να το συγχαρεί για την 

πρωτοτυπία του. 

Καλό θα ήταν µερικές φορές να συµµετέχει και ο δάσκαλος στο παιχνίδι. 

Αυτό εξαρτάται από το είδος του παιχνιδιού, την οµάδα και τους στόχους που έχουν 

τεθεί. Η συµµετοχή του δασκάλου στο παιχνίδι αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά. Αλλά και 

για τον ίδιο το δάσκαλο είναι χρήσιµο καθώς έτσι µπορεί να µάθει καλύτερα πως 

λειτουργεί ένα παιχνίδι. Η θέση του δασκάλου πρέπει να είναι πάντα τέτοια ώστε να 

µπορεί να υποστηρίζει καλύτερα το παιχνίδι (Wiertsema, 1991). 
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Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποιες πρακτικές συµβουλές για την 

οργάνωση του παιχνιδιού: 

 

2.1.5. ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

 Ξεκινώντας το παιχνίδι ο δάσκαλος καλό είναι να βάλει σαν αρχή να 

συµµετέχουν όλοι στο παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, µπορεί κάποιο παιδί να έχει σοβαρό 

λόγο και να µη µπορεί να παίξει. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει το παιχνίδι να 

οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να έχουν έναν ρόλο. Μπορούν να υπάρχουν 

διαιτητές, παιδιά που κρατάνε το σκορ, επόπτες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το 

κασετόφωνο, και άλλες δραστηριότητες. Τέλος, κάποια παιδιά θα αναφέρουν στο 

δάσκαλο τα αποτελέσµατα του παιχνιδιού, κάποιες παρατηρήσεις για συγκεκριµένα 

θέµατα, σχετικά µε τη συνεργασία των παικτών, µε τη χρήση του χώρου, τις διάφορες 

τακτικές, κ.ο.κ. (Wiertsema, 1991). 

 

2.1.6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 Είναι αποδεδειγµένο ότι οι οµάδες µε 3 -5 άτοµα λειτουργούν καλύτερα. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη διαµόρφωση της οµάδας: 

Ο δάσκαλος πρέπει πάντα να διαµορφώνει τις οµάδες και να µην αφήνει 

τίποτε στην τύχη. Μια οµάδα µπορεί να σχηµατιστεί µε βάση κάποιες οµοιότητες, π.χ. 

το χρώµα των µαλλιών, των ρούχων, των παπουτσιών, το ύψος, τον τρόπο παιξίµατος, 

το έτος γεννήσεως. Άλλος τρόπος διαµόρφωσης της οµάδας είναι µετρώντας
6
. Επίσης 

υπάρχουν παιχνίδια ειδικά για τη διαµόρφωση και το χωρισµό των οµάδων. Τέλος 

µπορεί να αφεθεί η πρωτοβουλία στους ίδιους τους παίκτες. Για παράδειγµα, να τους 

ζητηθεί να φτιάξουν τέσσερις οµάδες των πέντε ατόµων. Αυτό µπορεί να 

                                                 
6
 Οι παίκτες λένε τον αριθµό τους, µε τη σειρά από το 1 έως το 4 και όσοι έχουν τον ίδιο αριθµό πάνε 

µαζί, ή ακόµη τα ίδια τα παιδιά διαλέγουν τους αριθµούς τους. 
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δηµιουργήσει προβλήµατα σε µερικά παιδιά, µια και οι φίλοι θα θέλουν να µείνουν 

µαζί και να µην επιτρέπουν άλλα άτοµα στην οµάδα τους (Wiertsema, 1991). 

 

2.1.7. ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 Υπάρχουν αρκετές φορές που οι παίκτες είναι περισσότεροι από τον 

καθορισµένο αριθµό που απαιτείται σε ένα συγκεκριµένο παιχνίδι. Στην περίπτωση 

αυτή υπάρχουν διάφορες λύσεις. Η οµάδα µπορεί να χωριστεί σε δυο µικρότερες που 

αυτές να δουλεύουν παράλληλα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστοί χώροι ή 

οι οµάδες να δουλεύουν ξεχωριστά και η µια να βλέπει την άλλη και στην περίπτωση 

αυτή οι θεατές έχουν και ρόλο παρατηρητή. Μια άλλη λύση είναι να αλλαχθούν οι 

κανόνες του παιχνιδιού, έτσι ώστε το παιχνίδι να παίζεται και από µια µεγαλύτερη 

οµάδα. Σχηµατίζονται ζευγάρια ή επιλέγονται διαφορετικά υλικά (Wiertsema, 1991). 

 

2.1.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 «Στις παιδαγωγικές οµαδικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια κίνησης δεν είναι 

ανεξάρτητα, αλλά αποτελούν µέρη ενός προγράµµατος» (Wiertsema, 1991: 16). Οι 

φάσεις αυτού του προγράµµατος είναι οι εξής: εισαγωγή, αυτοσυγκέντρωση, 

εξερεύνηση, εµβάθυνση, κλείσιµο. Η λειτουργία αυτού του προγράµµατος γίνεται 

βήµα – βήµα προς τον επιδιωκόµενο στόχο. 

2.1.8.1. Εισαγωγή 

 Η εισαγωγή υπάρχει κυρίως για τη χαλάρωση των παικτών. Με την εισαγωγή 

οι παίκτες έρχονται σιγά – σιγά στην κατάλληλη διάθεση να κινηθούν και να παίξουν. 

Η εισαγωγή συνήθως αποτελείται από µια µικρή δραστηριότητα όπου συµµετέχει όλη 

η οµάδα ταυτόχρονα: ένα κυνηγητό, ένα κυκλικό παιχνίδι, ένα τραγούδι, ένα οικείο 
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παιδικό παιχνίδι ή απλά µια µικρή κουβέντα για τις προηγούµενες δραστηριότητες 

(Wiertsema, 1991). 

2.1.8.2. Αυτοσυγκέντρωση 

 Οι παίκτες πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο κυρίως αντικείµενο ή 

στο κεντρικό θέµα του προγράµµατος. Είναι σηµαντικό και χρήσιµο να υπάρχουν 

στοιχεία στο παιχνίδι που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο. Για παράδειγµα, αν το 

κεντρικό θέµα του συνολικού προγράµµατος είναι η συνεργασία, στο σηµείο αυτό 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν παιχνίδια ανάλογα (Wiertsema, 1991). 

2.1.8.3. Εξερεύνηση 

 Από τη φάση της αυτοσυγκέντρωσης ο παίκτης θα πρέπει να περάσει οµαλά 

στη φάση της εξερεύνησης, η οποία βασίζεται τόσο στην εξερεύνηση, όσο και στον 

πειραµατισµό. Ο κάθε παίκτης εξασκείται στους κανόνες και στις οδηγίες. Αυτό 

γίνεται ατοµικά είτε σε µικρότερες οµάδες. Το παιχνίδι αποκτά όλο και µεγαλύτερη 

ένταση. Ο καθένας εκτελεί το ίδιο πράγµα και έχει το χώρο και το χρόνο να το κάνει 

µε το δικό του ξεχωριστό τρόπο (Wiertsema, 1991). 

2.1.8.4. Εµβάθυνση 

 Στο σηµείο αυτό, το κεντρικό σηµείο είναι η ίδια η δραστηριότητα, όπου και 

διακρίνεται σαφέστερα ο τελικός στόχος. Οι προηγούµενες φάσεις είναι και αυτές 

απαραίτητες ώστε, οι παίκτες να βρεθούν στην καλύτερη στιγµή τους (Wiertsema, 

1991). 

2.1.8.5. Κλείσιµο 

 Το τελείωµα των δραστηριοτήτων µπορεί να γίνει είτε µε ένα κινητικό 

παιχνίδι, ή ένα µικρό έργο, ή µε διάφορες συζητήσεις. Είναι καλό για το κλείσιµο να 

υπάρχει ένα παιχνίδι που να τονίζει τα συναισθήµατα των παιδιών (Wiertsema, 1991). 
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2.1.9. ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 Κάθε παιχνίδι είναι καλό να κλείνει µε τον κατάλληλο τρόπο και όχι απότοµα. 

Υπάρχουν αρκετές ιδέες για το τέλος που εξαρτώνται από τον τύπο του παιχνιδιού, 

την οµάδα αλλά και τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιήθηκε το παιχνίδι. 

Συνηθίζεται ο δάσκαλος να ανακοινώνει τα αποτελέσµατα, να λέει τη γνώµη του για 

την οµάδα, για τον τρόπο που έπαιξε. Μπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να πουν 

µερικές σκέψεις για το παιχνίδι, ή να το αξιολογήσουν, ακόµη και να το 

βαθµολογήσουν. Τα παιδιά συζητούν σε ζευγάρια ή σε µικρές οµάδες για το τι 

βρήκαν ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ή το έµαθαν καινούριο. Στο τέλος µπορεί να γίνει 

και κάτι πιο δηµιουργικό και ενεργητικό. Είτε να ζωγραφίσουν, είτε να φτιάξουν µια 

κατασκευή που να εκφράζει τα συναισθήµατα που ένιωσαν οι µαθητές κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού (Wiertsema, 1991).   

 Βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών και για να 

επιτευχθεί αυτό πρέπει να συµµετέχουν όλοι και ο ίδιος ο δάσκαλος µε ενθουσιασµό. 

Ένας καλός τρόπος για να αυξηθεί η συγκέντρωση των παιδιών είναι αρχικά να 

χρησιµοποιηθεί ένα παιχνίδι σε κύκλο, π.χ. ένα παιχνίδι µε παλαµάκια. Στα παιχνίδια 

που οι παίκτες σταδιακά βγαίνουν από το παιχνίδι γιατί «χάνουν», πρέπει να 

προσεχθεί ώστε όλοι να έχουν κάτι να κάνουν. Για παράδειγµα, οι παίκτες που 

βγαίνουν από το παιχνίδι «άκατα µάκατα σούκουτου µπε» παίζουν από ένα µουσικό 

όργανο. 

 ∆εν είναι θεµιτό να επιλέγονται µόνο παιχνίδια που είναι δοµηµένα σε όλες 

τις λεπτοµέρειες. Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και στα παιδιά να παίρνουν 

πρωτοβουλίες, π.χ. να βρίσκουν τρόπους να καταγράψουν το παιχνίδι ή να 

εφευρίσκουν ήχους κ.τ.λ. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι µπορεί ο καθένας να κάνει 

ότι θέλει. Άλλωστε, και τα ίδια τα παιδιά θέτουν κανόνες στα δικά τους παιχνίδια. Σε 



 30 

κάποια κυκλικά παιχνίδια το παιχνίδι γίνεται πιο δύσκολο για τους παίκτες που 

βρίσκονται στην άλλη άκρη του κύκλου. Γι’ αυτό καλό είναι να αλλάζεται τακτικά η 

φορά του παιχνιδιού, ξεκινώντας πότε από δεξιά και πότε από αριστερά. Πρέπει να 

υπάρχει επίγνωση του επιπέδου δυσκολίας του παιχνιδιού που επιλέγεται και αν 

χρειαστεί να προσαρµοσθούν οι κανόνες του παιχνιδιού στη συγκεκριµένη οµάδα 

παιδιών (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001). 

 

2.1.10. Περιεχόµενα βασικών αξόνων για τη διδασκαλία της Μουσικής Αγωγής 

 Οι βασικοί άξονες µε τους οποίους θα πρέπει να συνδέεται και να 

συνδυάζεται το µάθηµα της Μουσικής Αγωγής είναι τέσσερις. Οι άξονες αυτοί 

µπορούν να συνδεθούν µε άλλα µαθήµατα του Αναλυτικού προγράµµατος ή µπορούν 

να συνδεθούν ακόµα και µεταξύ τους. 

 «Η κατανόηση και η απόλαυση της µουσικής από τους µαθητές επιτυγχάνεται 

µέσα από δραστηριότητες (κυρίως βιωµατικού χαρακτήρα), οι οποίες 

δηµιουργήθηκαν µε βασικό στοιχείο τη διαπλοκή των τεχνών, ενώ λαµβάνουν υπόψη 

τους τις δυνατότητες και τις ανάγκες µιας οµάδας και τις ήδη κατακτηµένες γνώσεις» 

(Μπογδάνη-Σουγιούλ, 2004:14). 

 Ακούω και αναγνωρίζω 

Οι µαθητές πρέπει να:  

• Αναγνωρίζουν τις πηγές ήχων από τον περιβάλλοντα χώρο και να διακρίνουν 

τους ήχους σε φυσικούς και τεχνητούς. 

• Αναγνωρίζουν και να διακρίνουν το ηχόχρωµα ρυθµικών και µελωδικών 

κρουστών οργάνων (όργανα της ορχήστρας Orff). 

• Αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα είδη φωνών σε γυναικείες και αντρικές. 
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• Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν µε απλά λόγια στοιχεία και έννοιες της 

µουσικής (γρήγορα-αργά, ψηλά-χαµηλά κ.ά.). 

• Αναγνωρίζουν τις µουσικές φόρµες ΑΒ και ΑΒΑ, καθώς και στοιχεία όπως η 

επανάληψη, η αρχή και το τέλος. 

• Εξοικειωθούν, µέσα από ακροάσεις, µε συνθέτες και είδη µουσικής από 

διαφορετικές εποχές και πολιτισµούς. 

• Περιγράφουν µε απλά λόγια τα συναισθήµατα που τους προκαλούν οι 

µουσικές ακροάσεις. 

 

Τραγουδώ και εκφράζοµαι 

Οι µαθητές πρέπει να: 

• Ανακαλύψουν τις δυνατότητες µουσικής έκφρασης διαµέσου της φωνής. 

• Αποδίδουν στοιχεία της µουσικής διαµέσου της φωνής (γρήγορα-αργά, ψηλά-

χαµηλά, δυνατά-σιγά κ.ά.). 

• Χρησιµοποιούν τη φωνή ως µέσω σύνθεσης και αυτοσχεδιασµού. 

• Τραγουδούν µια ποικιλία τραγουδιών (ατοµικά, οµαδικά, σε ζευγάρια) 

ελέγχοντας την αναπνοή τους, το ρυθµό και την ένταση. 

 

Παίζω και παρουσιάζω 

Οι µαθητές πρέπει να: 

• Γνωρίζουν και να χειρίζονται µε τους κατάλληλους τρόπους και τη σωστή 

τεχνική τα όργανα της κατηγορίας ρυθµικών και µελωδικών κρουστών 

οργάνων (όργανα της ορχήστρας Orff). 

• Αναπαράγουν απλά ρυθµικά και µελωδικά σχήµατα (π.χ. ostinato). 
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• Αντιδρούν σε απλές οδηγίες που έχουν σχέση µε τη µουσική (π.χ. ξεκινώ-

σταµατώ). 

• Αναγνωρίζουν και να αποδίδουν µουσικές γραφικές παραστάσεις µε σύµβολα 

δικής τους επιλογής. 

• Κάνουν µουσικές παρουσιάσεις ατοµικά, σε µικρά ή σε µεγάλα µουσικά 

σύνολα.  

 

∆ηµιουργώ µουσική και αυτοσχεδιάζω 

Οι µαθητές πρέπει να: 

• Αποδίδουν µε µια ποικιλία οργάνων απλά ρυθµικά και µελωδικά σχήµατα. 

• Αποδίδουν µε µια ποικιλία οργάνων σχήµατα συνοδείας (accompaniments) 

και να χειρίζονται όσο καλύτερα µπορούν την ένταση, το ρυθµό και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του ήχου. 

• ∆ηµιουργούν απλά ρυθµικά, µελωδικά και συνοδευτικά σχήµατα είτε στα 

όργανα είτε µε τη φωνή τους. 

• ∆ηµιουργούν ηχητικά εφέ, χρησιµοποιώντας τα µουσικά όργανα ή τη φωνή 

τους, πλαισιώνοντας γνώριµα τραγούδια, παραµύθια ή ποιήµατα. 

• Καταγράφουν τη µουσική που δηµιουργούν µε σηµειογραφία που 

παρουσιάζει στοιχεία της µουσικής µε σύµβολα δικής τους επιλογής. 

• Παρουσιάζουν τις µουσικές τους δηµιουργίες ατοµικά ή οµαδικά. 

• Αναπτύσσουν κριτήρια για την αξιολόγηση των µουσικών τους 

παρουσιάσεων και των συµµαθητών τους (Μπογδάνη-Σουγιούλ, 2004). 
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2.2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν, να εκφράζονται και να 

παίζουν σε οποιονδήποτε χώρο και οποιαδήποτε στιγµή. Παρ’ όλα αυτά, είναι 

σηµαντικό να µπορούν να το κάνουν αυτό σε ένα χώρο που θα έχει φτιαχτεί 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Σε αυτό το χώρο θα 

πρέπει να µπορούν να βρουν τα κατάλληλα υλικά για να ξεκινήσει η δράση, ο 

πειραµατισµός και το παιχνίδι (Μπογδάνη – Σουγιούλ, 2004). Είναι πολύ σηµαντικό 

για τα παιδιά να έχουν αρκετό χώρο να κινηθούν, να µπορούν να κινούνται γρήγορα 

γύρω – γύρω, να πηδούν ή να κάνουν θόρυβο. Αυτό είναι από τα πιο ουσιαστικά. ∆εν 

είναι καλό να υπάρχει φόβος από µια αίθουσα που βρίθει από κίνηση. Οι παίκτες 

πρέπει να νιώθουν άνετα στο χώρο τους, ώστε να µπορούν να συµβάλλουν 

δηµιουργικά σε κάθε παιχνίδι (Wiertsema, 1991).  

• Ο χώρος θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος, στρωµένος µε µοκέτα έτσι, ώστε 

τα παιδιά να µπορούν να περπατούν στο χώρο αυτό ξυπόλυτα ή να µπορούν 

να κάθονται κάτω. 

• Να υπάρχει µια γωνία στρωµένη µε µαξιλάρια. Στη γωνία αυτή θα γίνονται 

δραστηριότητες, τα παιδιά θα ακούν µουσική ή θα συζητούν µεταξύ τους και 

µε τη δασκάλα για θέµατα που τα ενδιαφέρουν. 

• Είναι απαραίτητη µια µεγάλη συλλογή από µουσικά όργανα (ξυλόφωνα, 

µεταλλόφωνα, τυµπανάκια, µαράκες, ντέφια κ.α.), τα οποία θα πρέπει να 

είναι τοποθετηµένα σε συγκεκριµένα ράφια, ώστε τα παιδιά να µπορούν να 

τα χρησιµοποιήσουν. 
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• Στα ράφια αυτά επίσης τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν αντικείµενα 

καθηµερινής χρήσης, ρούχα και υφάσµατα, καπέλα, κορδέλες και πολλά 

άλλα υλικά, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις δραστηριότητές 

τους. 

• Επίσης στα ίδια ράφια πρέπει να υπάρχουν χρώµατα, δακτυλοµπογιές, 

κηροµπογιές, µολύβια, χρωµατιστά χαρτιά, πηλός, καθώς και άλλα υλικά που 

θα τους είναι χρήσιµα. 

• Ακόµη είναι απαραίτητος ένας χώρος όπου θα υπάρχουν µηχανήµατα, µε τα 

οποία θα µπορούν να δουλέψουν για να κάνουν ηχογραφήσεις των εργασιών 

τους ή θα µπορούν να ακούν µουσική, παραµύθια κ.τ.λ. 

Τέλος µπορούν να διακοσµηθούν οι τοίχοι µε εργασίες των παιδιών ή µε 

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τις ώρες που η οµάδα δηµιουργεί. Ο χώρος είναι 

έτοιµος, άνετος και φιλόξενος, έτοιµος να υποδεχτεί τα παιδιά και να τα κάνει να 

νιώθουν ασφαλή και ευχαριστηµένα (Μπογδάνη-Σουγιούλ, 2004). 
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2.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει ένας σωστός εκπαιδευτικός είναι να 

αφήσει ο ίδιος τον εαυτό του ελεύθερο να εκφραστεί αποµακρύνοντας όλους τους 

αυτοπεριορισµούς και τις προκαταλήψεις του σωστού και του λάθους (Μπογδάνη – 

Σουγιούλ, 2004). Έτσι, «θα µπορέσει να ενσωµατωθεί στην οµάδα των παιδιών που 

θα τον οδηγήσουν µε τον ενθουσιασµό τους στον µαγικό κόσµο της δηµιουργίας και 

της φαντασίας» (Μογδάνη – Σουγιούλ, 2004: 13). 

Ο δάσκαλος πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει τις µαθησιακές 

διαδικασίες, να σέβεται τις ανάγκες των παιδιών για ελεύθερη έκφραση και 

αυτοσχεδιασµό, να δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το κατάλληλο 

περιβάλλον, ώστε να µπορέσουν τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τον συναισθηµατικό 

τους κόσµο και να δηµιουργήσουν µαζί του έναν ισχυρό δεσµό µέσα στον οποίο θα 

νιώθουν ασφάλεια και εµπιστοσύνη (Μπογδάνη – Σουγιούλ, 2004). Επιπλέον θα 

πρέπει να δείχνει κατανόηση και σεβασµό στις προσπάθειες των παιδιών για µουσική 

δηµιουργία µε βάση τις γνώσεις που διαθέτουν καθώς οφείλει να υποστηρίζει τις 

ιδέες τους όταν πειραµατίζονται µε καθετί καινούργιο και διαφορετικό. Έτσι τα 

παιδιά «θα αισθάνονται ενεργά µέλη της οµάδας και θα αποκτήσουν αυτοεκτίµηση» 

(Μπογδάνη – Σουγιούλ, 2004:14). Το πιο σηµαντικό είναι ότι κάθε δάσκαλος 

χρειάζεται να διαθέτει υποµονή και να διατηρεί µια ενθαρρυντική και θετική στάση 

απέναντι στις προσπάθειες των παιδιών. Σύµφωνα µε τον Hackett, «όταν ένα παιδί 

δεν συµµετέχει στις µουσικές δραστηριότητες της τάξης οφείλεται κυρίως στην 

αρνητική στάση ή σε µια απερίσκεπτη παρατήρηση του δασκάλου ή ενός γονιού κατά 

την παιδική ηλικία. Το τραγούδι, η κίνηση, ο ρυθµός, η ενόργανη εκτέλεση και ο 

αυτοσχεδιασµός είναι ικανότητες που εξελίσσονται και βελτιώνονται µε την πρακτική, 
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αρκεί βέβαια να παρέχονται και οι ανάλογες ευκαιρίες στα παιδιά. Ένας 

εκπαιδευτικός που είναι ευαίσθητος και συναισθηµατικός θα µπορέσει να 

δηµιουργήσει στο παιδί µια έµφυτη αγάπη για τη µουσική και τον αυτοσχεδιασµό. 

Υπάρχουν ορισµένα δηµοτικά σχολεία που διαθέτουν ειδικό δάσκαλο για τη 

διδασκαλία της µουσικής ενώ ορισµένα άλλα δεν διαθέτουν. Όταν είναι διαθέσιµος ο 

δάσκαλος της µουσικής τότε ο δάσκαλος της τάξης, ύστερα από συζήτηση µε τον 

ειδικό καθηγητή, βοηθά συνήθως στην οργάνωση και στον σχεδιασµό του µαθήµατος 

ενισχύοντας τη µουσική παιδεία και µάθηση. Στην περίπτωση όµως που ο µουσικός 

δάσκαλος δεν είναι διαθέσιµος, τότε ο δάσκαλος της τάξης αναλαµβάνει την ευθύνη 

για το µέρος της µουσικής στη διδασκαλία των παιδιών. Εποµένως πρέπει να 

οργανώνει το µάθηµα µε τέτοιο τρόπο που να χρησιµοποιεί ως βάση τα στοιχεία 

εκείνα της µουσικής που γνωρίζει και χειρίζεται καλύτερα.
7
 «Κατά συνέπεια, για µια 

επιτυχηµένη εισαγωγή των παιδιών στον κόσµο της µουσικής, ο παιδαγωγός πρέπει 

να γνωρίζει τον παιδικό ψυχισµό, να αναγνωρίζει τη σηµασία που παίζει η µουσική 

σε αυτή την ηλικία και κυρίως να αντιλαµβάνεται τη µουσική µέσα από τα µάτια των 

παιδιών» (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001: 19). «Η µουσική αγωγή πρέπει να αποτελεί 

µέληµα όχι µόνο του εξειδικευµένου µουσικού αλλά και του δασκάλου της τάξης» 

(Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 19), που έχει την ευκαιρία να επικοινωνεί 

καθηµερινά µε τα παιδιά, να γνωρίζει καλύτερα τις ικανότητες και τις δυνατότητές 

τους ώστε να ενσωµατώσει τις κατάλληλες δηµιουργικές µουσικές δραστηριότητες 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Στόχος του δασκάλου είναι να προσφέρει µια 

ολοκληρωµένη και στοιχειώδη µουσική διδασκαλία που θα περιλαµβάνει το τραγούδι, 

                                                 
7

 Εάν, για παράδειγµα, ο δάσκαλος αισθάνεται καλύτερα προετοιµασµένος για να προσφέρει 

µαθήµατα µε κίνηση αλλά δεν αισθάνεται ακόµη άνετα να διδάξει µουσική ανάγνωση, τότε η κίνηση 

µπορεί να είναι ένα καλό ξεκίνηµα για τους µαθητές ή εάν ο δάσκαλος δεν αισθάνεται επαρκώς 

προετοιµασµένος να τραγουδήσει τραγούδια, υπάρχουν ηχογραφήσεις που µπορούν να βοηθήσουν σε 

αυτή τη διαδικασία. 
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την ακρόαση, τη µουσική ανάγνωση και γραφή, το παίξιµο µουσικών οργάνων, την 

κίνηση και τη δηµιουργία. Ωστόσο, ο ίδιος ο παιδαγωγός οφείλει να έχει ορισµένες 

ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για τη διδασκαλία της µουσικής και την 

ικανότητα να δηµιουργήσει την κατάλληλη «ατµόσφαιρα» µέσα στην τάξη ώστε να 

µπορεί το παιδί να κινείται ελεύθερα και να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις 

δραστηριότητες (Χαντέ, 2006). 

Ο ρόλος του εµψυχωτή-δασκάλου περιέχει κάτι περισσότερο από την απλή 

εξήγηση του παιχνιδιού ή τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. Ο τρόπος µε τον οποίο 

διαλέγει τα παιχνίδια, τα παρουσιάζει και τα οδηγεί, θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα 

που θα έχουν τα παιχνίδια στα παιδιά. Απαιτείται µια ιδιαίτερη στάση και σχέση του 

δασκάλου µε τα παιδιά. Σ’ αυτήν τη σχέση είναι σηµαντικές κάποιες προϋποθέσεις: 

 

2.3.1. Μια στάση γεµάτη ενθουσιασµό 

Μια χαρούµενη στάση είναι ουσιαστική: φαίνεται η έκπληξη του δασκάλου, 

είναι περίεργος για την εξέλιξη του παιχνιδιού και δείχνει στα παιδιά πως αισθάνεται 

και νιώθει το κάθε παιδί. Από τον τρόπο που παρουσιάζεται ο καθένας στην οµάδα, 

µπορούµε να δώσει περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγµα, όταν εξηγήσει το παιχνίδι, 

θα πρέπει να το ζει. Όταν παρουσιάζει ένα παιχνίδι συγκέντρωσης χαµηλώνει τη 

φωνή του και έτσι γίνεται πιο συναρπαστικό. Ο ενθουσιασµός του δασκάλου θα 

µεταδοθεί γρήγορα στην οµάδα. 

2.3.2. Συµµετοχή 

Είναι σηµαντικό για τον δάσκαλο να είναι ικανός να βάλει τον εαυτό του στην 

κατάσταση των συµµετεχόντων. Αν ο δάσκαλος καταφέρει να έρθει στη θέση των 

παιδιών, µπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κάθε 

µαθητής. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι επίσης σηµαντικό να είναι ικανός να 
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βλέπει από την δική τους σκοπιά. Γιατί άραγε, το κάνουν µ’ αυτό τον τρόπο; Κάθε 

διαφορετική αντίδραση έχει να πει κάτι. Ζητά απ’ τους παίκτες να του υποδείξουν αν 

σχηµατίσθηκαν σωστές ή λανθασµένες εντυπώσεις. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό για 

το παιδί να βλέπει και τον ίδιο το δάσκαλο να συµµετέχει στο παιχνίδι. Αυτό του 

δίνει ιδιαίτερο θάρρος και ζωντάνια να συνεχίσει. Αντίθετα, αν ο δάσκαλος δείχνει να 

βαριέται ή να αδιαφορεί και το ίδιο το παιδί δεν θα έχει την όρεξη να παίξει. 

2.3.3. Μια θετική στάση 

Θα πρέπει ο δάσκαλος να είναι θετικός. Να δίνει έµφαση στα πράγµατα που 

κάνουν οι παίκτες σωστά και τους ενθαρρύνει. Να αντιµετωπίζει τα άτοµα και την 

οµάδα σαν µια ολότητα και µε σοβαρότητα. Να αναφέρει ότι παρατηρεί και τι 

βρίσκει όµορφο και εκπληκτικό. Αυτές οι θετικές επανατροφοδοτήσεις δυναµώνουν 

την εµπιστοσύνη και λειτουργούν πολύ καλύτερα από τα συνεχή παράπονα για τα 

πράγµατα που δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. 

Μια θετική στάση έχει επίσης άµεση σχέση µε την αναγνώριση των λαθών 

του διδάσκοντα. ∆εν είναι και πολύ σοφό να προσπαθεί να φανεί καλύτερος από ότι 

είναι, καλό είναι ο καθένας να είναι ειλικρινής. Το να κάνει λάθη δεν είναι κακό, 

γιατί µόνο µε τα λάθη θα µάθει το σωστό. Με αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργηθεί µια 

παρόµοια αντιµετώπιση και στους παίκτες. 

2.3.4. Η δοµή 

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι σαφής στις δραστηριότητες που εκτελεί. Να 

γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, πώς και γιατί το κάνει. Μερικά παιχνίδια έχουν πολύ 

αυστηρή δοµή, ενώ άλλα πάλι αφήνουν µεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας. Σε γενικές 

γραµµές τα παιδιά που δεν είναι τόσο συγκροτηµένα χρειάζονται παιχνίδια που 

προσφέρουν ένα περισσότερο ανελαστικό πλαίσιο. Αυτό τους προσφέρει σαφήνεια 

και µια πιο στέρεη κατάσταση. 
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2.3.5. Ο χώρος 

Είναι σηµαντικό για τα παιδιά να έχουν αρκετό χώρο να κινηθούν. Πρέπει να 

µπορούν αν κινούνται γρήγορα γύρω-γύρω, να πηδούν ή να κάνουν θόρυβο. Αυτό 

είναι πολύ ουσιαστικό. ∆εν πρέπει να τους φοβίζει ένας χώρος που βρίθει από κίνηση. 

Οι παίκτες πρέπει να νοιώθουν άνεση στον ζωτικό τους χώρο, για να µπορούν να 

συµβάλλουν στα παιχνίδια δηµιουργικά. Και ο δάσκαλος πρέπει επίσης να έχει τον 

δικό του χώρο και την δική του παρουσία (Wiertsema, 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 

 

Η σηµασία της µουσικής στην εκπαίδευση του παιδιού είναι µεγάλη. Είναι 

γνωστό πόσο άµεσα επενεργεί η µουσική στο συναισθηµατικό κόσµο του ανθρώπου, 

ιδιαίτερα όταν ο κόσµος αυτός είναι ο εύπλαστος και ευαίσθητος συναισθηµατικός 

κόσµος του παιδιού. 

Η εύθυµη µουσική για παράδειγµα, χαροποιεί και, αντίστροφα, όταν κάποιος 

είναι χαρούµενος, θέλει να εκφράσει τη χαρά του τραγουδώντας ή σφυρίζοντας. Η 

µουσική, µε το να βοηθά στην έκφραση των συναισθηµάτων µας, θετικών ή 

αρνητικών, συντελεί στην ανάπτυξη µιας όσο το δυνατό πιο ισορροπηµένης 

προσωπικότητας. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η µουσική µπορεί να επηρεάσει την 

ψυχολογική κατάσταση κάθε ανθρώπου. 

Στη µουσική εκπαίδευση του παιδιού κύριος σκοπός είναι τόσο να 

αποκτήσουν τα παιδιά µια σφαιρική άποψη για τη µουσική, όσο να ευεργετηθούν σαν 

άτοµα από  επίδραση της µουσικής. 

Με τη ευκαιρία οµαδικής εργασίας που προσφέρει η µουσική, τα παιδιά 

µπορούν να ασχοληθούν σε ποικίλες δραστηριότητες. Σε κάποια απ’ αυτές, είτε στο 

τραγούδι, είτε κρατώντας το ρυθµό µε παλαµάκια, το παιδί αναµφίβολα θα γνωρίσει 

την επιτυχία που θα του δώσει αυτοπεποίθηση. Ιδιαίτερα σ’ ένα παιδί προβληµατικό 

από συναισθηµατικά συµπλέγµατα η επιτυχία σε µια µουσική δραστηριότητα µπορεί 

να του δώσει την απαιτούµενη αυτοπεποίθηση για να απελευθερωθεί και να δείξει τις 

πραγµατικές του ικανότητες. Έστω κάνοντας κάτι πολύ εύκολο ή κάτι πολύ µικρό για 

τη δραστηριότητα, αυτό θα του δώσει θάρρος να συνεχίσει και να προσπαθήσει να 

κάνει κάτι ανώτερο και δυσκολότερο.  
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Στη µουσική η ικανοποίηση της επιτυχίας είναι διπλή. Το παιδί τη δέχεται 

κατ’ αρχήν ως άτοµο, αλλά και ως µέλος της οµάδας και είναι πολύ βασικό για τη 

διαµόρφωση του χαρακτήρα του να ερεθιστεί στην οµαδική εργασία και στην 

οµαδική απόκτηση εµπειριών. Μέσω του οµαδικού τραγουδιού, της κίνησης, των 

παιχνιδιών µε τραγούδι και των οµαδικών εκτελέσεων ενόργανης µουσικής, 

προσφέρονται θαυµάσιες ευκαιρίες στα παιδιά για κοινωνικοποίηση. Η αίσθηση της 

κοινωνικότητας είναι εντελώς απαραίτητη, ιδιαίτερα στα ντροπαλά παιδιά και σ’ 

αυτά που για διάφορους λόγους αρνούνται συνεργασία. Μέσω του παιχνιδιού λοιπόν 

το παιδί µπορεί να «ανοιχτεί» και να πάψει να είναι κλεισµένο στον εαυτό του. 

Η µουσική είναι ίσως το µόνο µέσο που θα ενθαρρύνει ένα αποτραβηγµένο 

παιδί να βγει από το καβούκι του και να επικοινωνήσει µε τον κόσµο γύρω του. Η 

µουσική µπορεί και έχει τη δύναµη, να κεντρίσει τη φαντασία του και να του 

αποκαλύψει άγνωστες, και στον εαυτό του ακόµη, δηµιουργικές δυνάµεις. 

Οι µουσικές δραστηριότητες, όπως η κίνηση, τα παιχνίδια µε τραγούδι ή η 

εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου, ασκούν το παιδί επίσης στην αυτοπειθαρχία, στον 

έλεγχο και στον συντονισµό των κινήσεών του. 

Πάνω απ’ όλα όµως, η µουσική µπορεί να προσφέρει στο κάθε παιδί, την 

πραγµατική χαρά και ευχαρίστηση. Τη χαρά που ίσως προέρχεται από το άκουσµα 

µιας εύθυµης και αγαπητής µελωδίας, τη χαρά σαν αποτέλεσµα µιας δηµιουργικής 

εργασίας. Αυτό το συναίσθηµα της χαράς το παιδί δεν θα το κρατήσει µόνο για τον 

εαυτό του, αλλά θα το χαρίσει και στους άλλους, στην οικογένειά του, στους φίλους 

του. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει τα παιχνίδια που επιλέγονται να έχουν θέµατα 

λυπηµένα, αποµακρυσµένα και δυσάρεστα. Πρέπει όλα να είναι χαρούµενα και 

κυρίως µε πολύ ευχάριστη µουσική. ∆ιαφορετικά το παιχνίδι δεν έχει κανένα νόηµα  

(Σέργη, 1985).  
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3.1.1. Η µουσική ανάπτυξη του παιδιού 

«Ο µουσικοπαιδαγωγός Edwin Gordon χαρακτηρίζει τα πρώτα χρόνια των 

παιδιών ως περίοδο ανάπτυξης µουσικών ικανοτήτων. Σε αυτή την περίοδο οι 

µουσικές ικανότητες βρίσκονται σε µια κατάσταση συνεχούς αλλαγής, η οποία 

επηρεάζεται άµεσα από τα θετικά ή αρνητικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος» 

(Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 19). Ήδη από τον πρώτο τους χρόνο η µουσική 

ικανότητα αρχίζει να επιβάλλεται. Τα παιδιά πειραµατίζονται µε τους ήχους, τη 

διάρκεια και το ρυθµό. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά γεννιούνται µε µια δυνατή 

αίσθηση του ρυθµού – που είναι σχετική µε τους χτύπους της καρδιάς της µητέρας – 

και µε µια έντονη µουσική αντίληψη. Έτσι λοιπόν, «είναι εµφανές ότι στα πρώτα 

χρόνια της ζωής των παιδιών, η ανάπτυξη της γλώσσας συµβαδίζει µε την πορεία της 

µουσικής. Για παράδειγµα, η ικανότητα των παιδιών για τον σχηµατισµό απλών 

προτάσεων αναπτύσσεται παράλληλα µε την ικανότητά τους για αυτοσχέδια 

τραγούδια» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 19, 20). 

Τα ενδιαφέροντα των µικρών παιδιών περιστρέφονται κυρίως γύρω από τους 

εαυτούς τους και την οικογένειά τους. Πολλές φορές τα παιδιά, προκειµένου να 

βρουν τρόπους και µέσα για να συνοδεύσουν το παιχνίδι τους, χρησιµοποιούν 

αντικείµενα του περιβάλλοντός τους και την παραγωγή ήχων ή δηµιουργούν ρυθµικά 

τραγούδια συνοδευόµενα µε κινήσεις του σώµατος. Οι δραστηριότητες αυτές 

αντανακλούν τη ζωηρή φαντασία και την εφευρετικότητα που εµφανίζουν τα παιδιά 

σε αυτή την ηλικία ενώ, παράλληλα, αποτελούν δείγµα της έντονης επιθυµίας τους 

για εξερεύνηση και µουσική δηµιουργία. Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό που 

εµφανίζεται στα µικρά παιδιά είναι ο ιδιαίτερος ενθουσιασµός και ζήλος να µάθουν 

καινούργια ενδιαφέροντα πράγµατα. Αυτός ο ενθουσιασµός και ο ζήλος µπορεί να 

καρποφορήσει, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα µέσα από δραστηριότητες που 



 43 

σχετίζονται άµεσα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανήκουν στα πλαίσια των 

ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους (Χαντέ, 2006). Σε αυτές λοιπόν τις 

περιπτώσεις, πρέπει ο δάσκαλος να βρει τρόπους να οδηγήσει το παιδί στη γνώση 

χωρίς να εµποδίσει τον αυθορµητισµό και τη δηµιουργικότητά του. Εποµένως ο 

δάσκαλος, «είναι καλό να γνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία για τα στάδια ανάπτυξης 

του παιδιού σε σχέση µε τη µουσική, ώστε να µπορέσει να προσαρµόσει τη 

διδασκαλία του στις διαφορετικές ανάγκες κάθε ηλικίας» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 

2001: 20).  

Αρχικά, τα παιδιά της ηλικίας τριών ετών «έχουν την ανάγκη να ακούσουν 

πολλές φορές ένα τραγούδι και πάντα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού προτού αρχίσουν 

τα ίδια να τραγουδούν. Τα πρώτα µουσικά παιχνίδια που εισάγονται είναι στον κύκλο 

αρχικά µε τα παιδιά καθιστά και αργότερα όρθια να περπατούν» (Μακροπούλου – 

Βαρελάς, 2001: 20). Η µίµηση σύντοµων µελωδικών µοτίβων, η ανακάλυψη και η 

µίµηση νέων κινήσεων, το απλό περπάτηµα στον κύκλο και η σταδιακή ανάπτυξη του 

µυϊκού συντονισµού, είναι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης που 

εµφανίζουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία στοχεύοντας στην ανάπτυξη του ρυθµού, ο 

δάσκαλος πρέπει να τραγουδά επαναλαµβανόµενα ρυθµικά σχήµατα µε κάθε παιδί 

ξεχωριστά. Τα παιδιά των τεσσάρων ετών είναι πιο κοινωνικά και µπορούν ν 

λειτουργήσουν πιο εύκολα σε µια µικρή οµάδα. «Με τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

αρχίζει η εξερεύνηση του ρυθµού παράλληλα µε τον παλµό καθώς και η επανάληψη 

σύντοµων ρυθµικών µοτίβων στα µουσικά όργανα» (Μακρόπουλου-Βαρελάς, 2001: 

20). Σε αυτή την ηλικία οι δραστηριότητες µπορούν να επεκταθούν σε παιχνίδια 

κύκλου µε πιο πολύπλοκες κινήσεις, όπως ρυθµικά παλαµάκια, χτυπήµατα στα 

γόνατα, αλλαγή κατεύθυνσης και ζευγάρια. «Η µίµηση του δασκάλου συνεχίζει να 

κατέχει σηµαντικό και πρωταρχικό ρόλο» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 20). Τα 
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παιδιά των πέντε ετών «είναι ανεξάρτητα και αγαπούν τα οµαδικά παιχνίδια. 

Αντιλαµβάνονται πιο εύκολα τις αλλαγές στον ρυθµό, µαθαίνουν διαφορετικά 

τραγούδια και παιχνίδια ενώ, αρχίζουν σταδιακά να δηµιουργούν τα δικά τους. 

Στόχος είναι η ατοµική ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού, γι’ αυτό το λόγο 

πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στις οµαδικές και στις ατοµικές 

δραστηριότητες» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 20, 21). Με τα οµαδικά παιχνίδια, 

το παιδί µαθαίνει να λειτουργεί και να συντονίζεται ρυθµικά µε την υπόλοιπη οµάδα, 

ενώ παράλληλα χρειάζεται και τις ατοµικές δραστηριότητες που θα εξάψουν τη 

φαντασία και τη δηµιουργικότητά του.  

«Στην ηλικία των έξι µε οκτώ χρονών, το παιδί παρουσιάζει έντονη σωµατική 

και ψυχική ανάπτυξη. Μαθαίνει να εργάζεται ουσιαστικότερα µε την οµάδα, οπότε 

µπορεί να αποδώσει και να εκτελέσει καλύτερα τους οµαδικούς σχηµατισµούς στον 

χώρο» (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001: 21). Προς το τέλος αυτής της περιόδου το 

παιδί σηµειώνει σηµαντική εξέλιξη και πρόοδο καθώς αντιλαµβάνεται τις διαφορές 

στην ταχύτητα και στη διάρκεια, αναγνωρίζει τις ρυθµικές αξίες και µπορεί να 

τραγουδήσει ολόκληρες µουσικές φράσεις. (Μακροπούλου- Βαρελάς, 2001). «Στα 

οκτώ µε έντεκα χρόνια το παιδί έχει καλύτερο συντονισµό κινήσεων, αυξηµένη 

παρατηρητικότητα και µνήµη, και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αντιλαµβάνεται 

καλύτερα την έννοια της φόρµας» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 21), αλλά και 

τον χώρο που το περιβάλλει. Η µουσική ικανότητα αναπτύσσεται ραγδαία κατά τη 

διάρκεια αυτών των χρόνων. Το παιδί είναι ικανό σε αυτή την ηλικία να συσχετίσει 

σωστά έναν ήχο µε µια συγκεκριµένη φωνή ή ένα µουσικό όργανο. Μπορεί να 

τραγουδήσει ένα τραγούδι που περιέχει ένα ή δύο µέρη µε ακεραιότητα, χωρίς να 

αλλάξει τονικότητα. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο µπορεί να παίξει πιο εύκολα 
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οργανικές συνοδείες, ενώ µπορεί να συγκεντρωθεί ταυτόχρονα σε δυο ή σε 

περισσότερα πράγµατα (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001). 

Όλα τα παιδιά έχουν µια έµφυτη µουσικότητα. «Σύµφωνα µε τον 

εθνοµουσικολόγο John Blacking (Μπλάκινγκ), όλα τα παιδιά έχουν βιολογικά την 

ικανότητα να αντιληφθούν, να νιώσουν και να εκφράσουν ο καθένας µε το δικό του 

ξεχωριστό τρόπο, τους οργανωµένους ήχους που αποτελούν µια µουσική. Αυτή η 

διαπίστωση έρχεται να ενισχύσει την τάση για µια µουσική αγωγή που θα αφορά και 

θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 13-14). 

Οι δάσκαλοι µέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα, οφείλουν να 

προσπαθήσουν να διδάξουν µουσική που να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 

υιοθετώντας «έναν ευέλικτο τρόπο διδασκαλίας που θα προσαρµόζεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά, ανάγκες που θα έχουν άµεση και στενή 

σχέση µε τα µουσικά βιώµατα, την πολιτιστική και κοινωνική του καταγωγή» 

(Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001: 14).  

Η µουσική αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινής ζωής. Η µουσική αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Όλες οι κοινωνίες και όλοι 

οι πολιτισµοί είχαν σύντροφο στην ιστορική τους πορεία τη µουσική. Η µουσική 

αποτελεί κοµµάτι της κληρονοµιάς. Η µουσική αποτελεί ένα αρχείο της πάλης του 

ανθρώπου µε το περιβάλλον του στη διάρκεια των αιώνων και των σηµαντικών 

στιγµών στη ζωή του. Είναι από τα λίγα µέσα µε τα οποία µεταδίδεται τόσο εύκολα η 

ιστορία, η λογοτεχνία και τα στοιχεία του πολιτισµού µιας οµάδας. 

Η µουσική αποτελεί τρόπο διασκέδασης για τα παιδιά. Η µουσική προκαλεί 

κινητική (φυσική) αντίδραση. Η µουσική έχει ιδιαίτερη επίδραση στη φυσική 

κατάσταση των παιδιών. Η µουσική αποτελεί τρόπο επιβεβαίωσης κοινωνικών 

διαδικασιών. Τα παιδιά πολύ συχνά χρησιµοποιούν τη µουσική στο παιχνίδι για 
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κάποιες επαναλαµβανόµενες διαδικασίες όπως είναι π.χ. ο χωρισµός σε οµάδες στη 

διάρκεια του παιχνιδιού. 

Η µουσική αποτελεί τρόπο ένταξης στην κοινωνία. Η µουσική φέρνει τους 

ανθρώπους πιο κοντά. Με τον ίδιο τρόπο και τα παιδιά µέσα από το µουσικό παιχνίδι 

και το τραγούδι της τάξης αναπτύσσουν δεσµούς µεταξύ τους. Η µουσική είναι 

αισθητική έκφραση. ∆εν υπάρχει επιθυµία ή συναίσθηµα της ανθρώπινης ύπαρξης 

που να µην αντανακλάται στην τέχνη. Μέσα από τις διάφορες µορφές της τέχνης ο 

άνθρωπος µπορεί να βρει τρόπο να εκφράσει συναισθήµατα που δεν µπορούν να 

εκφραστούν µέσα από άλλα συστήµατα συµβολισµού. Τα παιδιά µπορούν να δώσουν 

διέξοδο στα συναισθήµατά τους µέσα από τη µουσική και την κίνηση ενώ η µουσική 

που ακούν, που τραγουδούν ή παίζουν τους αγγίζει µε τρόπους που δεν µπορούν 

εύκολα να εκφράσουν µέσα από λόγια. Η ικανότητα του ανθρώπου να εκφράζει 

έννοιες και συναισθήµατα χρησιµοποιώντας σύµβολα (λέξεις, ήχους, χρώµατα, 

κίνηση) αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο κατόρθωµά του. Ανάµεσα σε αυτούς τους 

τρόπους συµβολισµού, η µουσική είναι µοναδική. Επειδή ακριβώς η µουσική δεν έχει 

συγκεκριµένη έννοια όπως οι λέξεις, το κάθε άτοµο µπορεί να βρει τη δική του 

έκφραση και να δηµιουργήσει τη δική του ερµηνεία. 

Η µουσική αποτελεί τρόπο γνώσης. Η ανθρώπινη ευφυΐα θεωρήθηκε στο 

παρελθόν µονοδιάστατη. Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν περισσότερες από 

µια ευφυΐες µε άλλα λόγια, τρόποι µε τους οποίους γνωρίζει το ανθρώπινο µυαλό. 

Ανάµεσα στις βασικές ευφυΐες κατατάσσεται και η µουσική ευφυΐα. Η ενασχόληση 

µε τη µουσική απαιτεί σκέψη, λογική, δηµιουργία και νοητική λειτουργία, µε άλλα 

λόγια µουσική νοηµοσύνη.
8
 

 

                                                 
8
 http://www.eleftherovima.gr/cgi-bin/news/viewnews.cgi?newsid984179059,73243 Σµαρώ 

Χρυσοστόµου (9/3/2001) «Η µουσική είναι αισθητική έκφραση». 
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3.1.2. Πως βιώνουν τα παιδιά τη µουσική 

 

Συνήθως ο ρόλος της µουσικής στην αγωγή του παιδιού 

περιβάλλεται µε εξωµουσικές έννοιες, δίνοντας, για παράδειγµα, 

µεγαλύτερη έµφαση στον ρόλο που παίζει η µουσική στη 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, και όχι τόσο στον τρόπο που 

την αισθάνονται και τη βιώνουν. Ίσως όµως ο πιο σηµαντικός 

λόγος που δικαιολογεί την ένταξη της µουσικής σε όλες τις 

βαθµίδες εκπαίδευσης είναι το τι σηµαίνει τελικά η µουσική για 

τα ίδια τα παιδιά (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001:18).  

 

Τα παιδιά βιώνουν τη µουσική πολυδιάστατα και πιο συγκεκριµένα ως: 

• Συναισθηµατική έκφραση: Τα παιδιά µπορούν να εκφράσουν 

ελεύθερα τα συναισθήµατά τους, είτε είναι ευχάριστα είτε δεν είναι, 

µέσα από ένα τραγούδι, έναν χορό ή ακόµη έναν αυτοσχεδιασµό. 

• Αισθητική εµπειρία: Τα παιδιά, µέσω της µουσικής, έρχονται σε 

επαφή µε µια βαθύτερη συναισθηµατική και πνευµατική ευχαρίστηση. 

Μαθαίνουν να αγαπούν το πραγµατικά ωραίο, και αργότερα αυτή την 

ικανότητά τους να τη µεταφέρουν και σε άλλους τοµείς της ζωής τους. 

• Τρόπο διασκέδασης: Τα παιδιά βλέπουν τη µουσική σαν ένα παιχνίδι, 

όπου τους δίνεται η ευκαιρία να εξωτερικεύσουν και να κάνουν 

πραγµατικότητα τις σκέψεις και τις ιδέες τους. 

• Συµβολική αναπαράσταση: Τα παιδιά για την αναπαράσταση των 

µουσικών ήχων χρησιµοποιούν σύµβολα και εικόνες που βρίσκονται 

σε άµεση συνάρτηση µε το οικογενειακό και το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

• Σωµατική έκφραση: Τα παιδιά εκφράζονται µέσα από την κίνηση και 

τον χορό, ενώ διοχετεύουν και ένα µέρος της ενέργειάς τους 

(Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001). 
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3.1.3. Στόχοι που επιτυγχάνονται µέσω της µουσικής 

 Ένας από τους βασικότερους και κυρίαρχους στόχους της µουσικής αγωγής 

είναι η ανάπτυξη µιας προσωπικής και συναισθηµατικής σχέσης του παιδιού µε τη 

µουσική, µια σχέση που επιτρέπει στο παιδί να βρει τη µουσική του έκφραση χωρίς 

συγκεκριµένα όρια και περιορισµούς (Χαντέ, 2006). Η µουσική ικανότητα του 

παιδιού εµφανίζεται από πολύ µικρή ηλικία και γι’ αυτό το λόγο
9
 θα πρέπει να 

συµµετέχει σε δηµιουργικές δραστηριότητες όπως, το τραγούδι, η κίνηση, η 

ενόργανη εκτέλεση, η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασµός, από τις οποίες θα αποκοµίσει 

πλούσιες µουσικές εµπειρίες. Επιπλέον, η µουσική είναι «ένας ισχυρός παράγοντας 

κοινωνικοποίησης» (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001:18), που βοηθά το παιδί στο να 

αποβάλλει τις προκαταλήψεις και τους φόβους του. Μαθαίνει να έρχεται σε επαφή µε 

τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, να αποδέχεται και να σέβεται τις απόψεις των άλλων 

ενώ συγχρόνως µαθαίνει να συµµετέχει ενεργά σε οµαδικά σύνολα. Κατά συνέπεια, 

όταν το παιδί νιώθει ότι έχει την ευκαιρία, από το δάσκαλο, να δηµιουργήσει και να 

εκφραστεί µέσω της µουσικής, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή 

του, γεγονός που βοηθάει στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς 

του. 

 Ένας ακόµη στόχος που προάγεται µε τη µουσική είναι η ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας και της φαντασίας του παιδιού. Το παιδί την ώρα που 

πειραµατίζεται και δηµιουργεί µουσικά, αισθάνεται απελευθερωµένο από όλες τις 

σκέψεις και τους προβληµατισµούς του, φαντάζεται ότι βρίσκεται σε άλλους κόσµους, 

εξωπραγµατικούς, ενώ νιώθει χαρά και ευδαιµονία που κατορθώνει κάτι αξιόλογο και 

σηµαντικό (Χαντέ, 2006). Τελικός στόχος της µουσικής αγωγής είναι η ενίσχυση της 

πολιτικής και θρησκευτικής συνείδησης των παιδιών µέσα από τη διδασκαλία 

                                                 
9
 Για να µπορέσει το παιδί να αναπτυχθεί και να ωριµάσει µουσικά. 
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τραγουδιών µε θρησκευτικό και πολιτιστικό περιεχόµενο, που βοηθούν και 

συµβάλλουν στη διαιώνιση και στη µετάδοση της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς (Μακροπούλου – Βαρελάς, 2001).  
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3.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Μέσα από πολλές και σηµαντικές έρευνες που έχουν γίνει είναι επιστηµονικά 

τεκµηριωµένο πως το µουσικό παιχνίδι παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 

της µάθησης. 

Τα µουσικά παιχνίδια αποσκοπούν στο να εµπεδώσει το παιδί τις βασικές 

έννοιες της µουσικής, να καλλιεργήσει τις µουσικές δεξιότητες και τη δηµιουργική 

φαντασία του. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν µε πολλές παραλλαγές, ανάλογα µε τη 

δυναµική της τάξης, την ηλικία των παιδιών, τα ενδιαφέροντά τους και τη γενικότερη 

κουλτούρα του στενότερου και ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 

Το µουσικό παιχνίδι εκτός από τη χαρά και την ελευθερία έκφρασης που 

προσφέρει, κερδίζει το ενδιαφέρον του παιδιού για το µάθηµα και ενισχύει τη 

διάθεσή του για µάθηση. Ιδιαίτερα το οµαδικό µουσικό παιχνίδι βοηθά στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µαθητών. 

Είναι πολύ σηµαντικό να γίνει προσπάθεια ώστε να µη χαθεί το παιχνίδι από 

τη ζωή του παιδιού. Ακόµη περισσότερο δεν πρέπει να χαθεί η διάθεση του παιδιού 

για το παιχνίδι, γιατί τότε χάνει την επαφή του µε τη ζωή. Το παιχνίδι είναι το φτερό 

του παιδιού. Αν κοπεί τότε θα χάσει τη διάθεση να πετάξει στη ζωή. (Αποστολίδου, 

Ζεπάτου, 2004). 

Το παιχνίδι είναι κάτι ιδιαίτερο. ∆ηµιουργεί µια κατάσταση 

πίστης και έτσι επιτρέπει τη φαντασία να βασιλεύει 

ελεύθερα…Με αυτή την πίστη και την άνευ όρων παράδοση στο 

παιχνίδι και στη φαντασία, ελευθερώνονται νέες δυνάµεις: µια 

άλλη άποψη του εαυτού µας, η αυτοπεποίθηση ή µια καινούργια 

ενέργεια, που µπορούν να µας βοηθήσουν να αντεπεξέλθουµε µε 

την καθηµερινή πραγµατικότητα… (Wiertsema, 1991: 3). 

 

Παρακάτω ακολουθούν προτάσεις που συνοψίζουν το ρόλο του παιχνιδιού 

στη διαδικασία της µάθησης όπως τον αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι δάσκαλοι: 
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1. Τα παιδιά ψυχαγωγούνται  µετά από µια δύσκολη 

δραστηριότητα. 

2. Το παιδί διαχωρίζεται από την «σοβαρή» µάθηση. 

3. Σέβεται την ανάπτυξη των παιδιών. 

4. Το οργανωµένο παιχνίδι εισάγει τα παιδιά στους κανόνες και 

την πειθαρχία. 

5. Τα παιδιά θέτουν τους δικούς τους «όρους» στη διάρκεια 

του ελεύθερου παιχνιδιού. 

6. Ανταποκρίνεται στη φυσική κλίση των παιδιών. 

7. Αποτελεί µέσο µάθησης. 

8. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

9. Λειτουργεί θεραπευτικά για τα παιδιά. 

10. Αποκαλύπτει το στάδιο εξέλιξης των παιδιών 

(Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001: 30). 

 

 

Το µουσικό παιχνίδι κατέχει µια σηµαντική και ξεχωριστή θέση στη 

διαδικασία της µάθησης καθώς λειτουργεί ως «µέσο έκφρασης, κοινωνικοποίησης, 

διοχέτευσης της ενεργητικότητας» (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:30) και της 

µουσικής δηµιουργίας. Συντελείται σε ένα ευχάριστο και χαρούµενο κλίµα, µέσα στο 

οποίο τα παιδιά µαθαίνουν γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά, ενώ προωθεί «την 

καλύτερη κατανόηση των αφηρηµένων µουσικών εννοιών, τη ρυθµική και τονική 

ικανότητα των παιδιών, τη νοητική τους ικανότητα, αλλά και την αισθητηριακή-

κινητική τους ανάπτυξη» (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:31). Βασικός στόχος για τη 

σωστή διδασκαλία ενός µουσικού παιχνιδιού είναι η ενεργή και ενθουσιώδης 

συµµετοχή του/ της δασκάλου/ ας σε αυτό. Ένας καλός τρόπος για να µπορέσουν τα 

παιδιά να συγκεντρωθούν σε µια δραστηριότητα είναι «να ξεκινήσει το µάθηµα της 

µουσικής µε ένα παιχνίδι σε κύκλο όπως για παράδειγµα, ένα παιχνίδι µε παλαµάκια» 

(Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:32). Η επιλογή των µουσικών παιχνιδιών πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ικανότητες των παιδιών. Είναι καλό ο δάσκαλος να «έχει 

επίγνωση του επιπέδου δυσκολίας του παιχνιδιού που επιλέγει και αν χρειαστεί να 

προσαρµόζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη συγκεκριµένη οµάδα παιδιών» 

(Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:32). ∆εν πρέπει να επιλέγονται µόνο µουσικά 

παιχνίδια που είναι αυστηρά δοµηµένα, αλλά είναι καλό επίσης να παραχωρούνται 
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ορισµένα περιθώρια και να «δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να παίρνουν 

πρωτοβουλίες»
10

 (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:32). Επιπλέον, το µουσικό παιχνίδι 

λειτουργεί θεραπευτικά καθώς εµπλέκει ακόµη και τα παιδιά εκείνα που είναι 

ντροπαλά και δεν έχουν θάρρος συµβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, στην ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησής τους. Εποµένως, τα παιδιά απελευθερώνονται από τους φόβους 

και περιορισµούς που είχαν θέσει στους εαυτούς τους και δείχνουν τις πραγµατικές 

τους ικανότητες.    

Είναι παραδεκτό από όλους ότι δεν υπάρχει µουσική χωρίς 

µάθηση µουσικής, όπως και καµία µάθηση δεν είναι 

ολοκληρωµένη χωρίς τη µουσική. Στο σχολείο, λοιπόν, η 

µουσική είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Κανείς δεν µπορεί 

να αρνηθεί τη σπουδαιότητά της στο σχολικό πρόγραµµα, 

αφού γνωρίζει ότι η µουσική εκλεπτύνει τις φυσικές και 

γενετικές τάσεις του παιδιού για το ωραίο, το υψηλό, ζεσταίνει 

την καρδιά του, υψώνει την ψυχή του, εµψυχώνοντάς το µε τις 

όποιες επιτυχίες του, διδάσκοντάς το πολλά, µα πάρα πολλά. 

Η µουσική παίζει σηµαντικό ρόλο στην όλη ανάπτυξη του 

παιδιού, γιατί το εφοδιάζει µε γνώσεις και µε δεξιότητες, το 

κοινωνικοποιεί εντάσσοντάς το οµαλά στον κόσµο των 

συνοµηλίκων του. Σύµφωνα µε τον Reid η µουσική παρέχει, 

όπως και όλες οι τέχνες, µια µοναδική γνώση που βοηθά στην 

εκπλήρωση του στόχου του σχολείου. Είναι το αντικείµενο 

που απευθύνεται στο σύνολο των µαθητών, και όχι µόνο στους 

λίγους ή στους προικισµένους (Παπαζαρής, 2004: 16). 

 

Ιδιαίτερα η χρήση του µουσικού παιχνιδιού είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο, 

όχι µόνο στη διδασκαλία της µουσικής, αλλά και πολλών άλλων µαθηµάτων, και 

κυρίως µαθηµάτων «ζωής». Μέσω του µουσικού παιχνιδιού διαµορφώνεται 

ολόκληρος ο συναισθηµατικός κόσµος του παιδιού, επηρεάζονται τα συναισθηµατικά 

χαρακτηριστικά του και διαπλάθεται κοινωνικά. Τον βοηθά στην οµαλή 

κοινωνικοποίηση του - αφού το παιχνίδι είναι µια µικρογραφία της κοινωνίας στην 

οποία θα ενταχθεί µετά από µερικά χρόνια – αλλά και στην οµαλή συνύπαρξή του µε 

κάθε άνθρωπο. Εκτός από αυτά το παιδί ψυχαγωγείται και ταυτόχρονα µαθαίνει πολύ 

σηµαντικά πράγµατα (µε έµµεσο τρόπο). Τα παιδιά πρέπει να παίζουν όσο το 

                                                 
10

 Για παράδειγµα, να εφευρίσκουν ήχους ή να δηµιουργούν τις δικές τους συνθέσεις χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι πρέπει να υπερβούν ή να ξεπεράσουν ορισµένα όρια. 
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δυνατόν περισσότερο, και όχι µόνο µουσικά παιχνίδια αλλά κάθε είδος παιχνιδιού, 

καθώς όλα έχουν κάτι να του προσφέρουν.  

Μέσω του παιχνιδιού το παιδί µπορεί επίσης να εξασκηθεί στην πειθαρχία 

καθώς, για να λειτουργήσει σωστά το παιχνίδι πρέπει όλοι οι παίκτες να πειθαρχούν. 

Το παιχνίδι και η πειθαρχία είναι δυο έννοιες που αλληλοσυµπληρώνονται. «Το 

σωστά οργανωµένο και δοµηµένο παιχνίδι εισάγει τα παιδιά στους κανόνες και την 

πειθαρχία, ενώ µπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο µε απώτερο στόχο την ευγενή 

άµιλλα και την απόκτηση δεξιοτήτων» (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001:33). Εκτός 

όµως από το οργανωµένο µουσικό παιχνίδι υπάρχει και το ελεύθερο στο οποίο τα 

παιδιά µπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και να θέσουν τους δικούς τους όρους και 

τους δικούς τους κανόνες (Μακροπούλου-Βαρελάς,2001). Το πιο σηµαντικό απ’ όλα 

είναι πως το µουσικό παιχνίδι προσφέρει σε κάθε παιδί την πραγµατική χαρά και 

ευχαρίστηση για εσωτερική έκφραση και δηµιουργία (Χαντέ, 2006), ένα συναίσθηµα 

που αισθάνονται τα παιδιά την ανάγκη να το µοιραστούν µε τους ανθρώπους που 

υπάρχουν γύρω τους. 

Παραδείγµατα µουσικού παιχνιδιού συναντώνται σε οµαδικά παιχνίδια, σε 

µουσικοκινητικά αλλά και σε παιχνίδια που έχουν σαν βάση τη µουσική σύνθεση και 

τον αυτοσχεδιασµό. Η θεµατολογία αυτών των µουσικών παιχνιδιών στηρίζεται 

συνήθως σε θρησκευτικά, κοινωνικά και εποχιακά ερεθίσµατα που έχουν σαν κύριο 

στόχο τη διαιώνιση της παράδοσης και του πολιτισµού (Χαντέ, 2006). 
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3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

Τα παιχνίδια έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες, ανάλογα µε την κεντρική ιδέα 

που περιέχουν και το στόχο του κάθε παιχνιδιού. Η κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών 

είναι πολύ χρήσιµη, καθώς βοηθά δασκάλους, γονείς και γενικά τους εκπαιδευτικούς 

στη διδασκαλία των παιχνιδιών.  

Επίσης τα παιχνίδια χωρίζονται και ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Σε 

κάθε παιχνίδι αναφέρεται η κατάλληλη ηλικία όπου µπορεί να διδαχθεί το παιχνίδι. 

Πολλά από τα παιχνίδια είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Μερικά παιχνίδια 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο µε παιδιά όσο και µε ενήλικες. Βέβαια, θα 

αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης – πολλές φορές προσθέτοντας κανόνες – αλλά η αρχή 

του παιχνιδιού και η ευχαρίστηση που προέρχεται από το παίξιµο παραµένει η ίδια. 

Οι υποδείξεις για την ηλικία βασίζονται στους διαχωρισµούς 

που συνήθως χρησιµοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστηµα: 

4 – 6 ετών (Παιδικοί σταθµοί – Νηπιαγωγεία) 

6 και πάνω (Πρώτες τάξεις ∆ηµοτικού) 

9 και πάνω (Μεγαλύτερες τάξεις ∆ηµοτικού) 

12 και πάνω (Γυµνάσιο / Έφηβοι) 

16 και πάνω (Λύκειο / Έφηβοι / Ενήλικοι) (Wiertsema, 1991: 

19). 

 

Οι κατηγορίες των παιχνιδιών είναι οι εξής: 

3.3.1. Εισαγωγικά παιχνίδια 

Αυτά τα παιχνίδια δηµιουργούν µια ευχαρίστηση και αρκετά ελεύθερη 

ατµόσφαιρα. Ενισχύουν το αυθόρµητο και την ενεργητικότητα αυτών που 

συµµετέχουν. Ιδιαίτερα, όταν η οµάδα αισθάνεται λίγο έξω απ’ τον χώρο και ξένοι ο 

ένας µε τον άλλον, είναι όµορφο να κινούνται και να κάνουν κάτι οµαδικά. Αυτά τα 

παιχνίδια είναι πράγµατι οµαδικά: η οµάδα δουλεύει µε σταθερότητα, σαν µια 

ολότητα και αυτό ενισχύει την αίσθηση της οµαδικότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

των παιχνιδιών αυτών είναι η απλότητά τους και η µικρή τους διάρκεια (Wiertsema, 

1991). 
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3.3.2. Παιχνίδια αντίδρασης 

Αυτά τα παιχνίδια εξαρτώνται πολύ από τις γρήγορες αντιδράσεις. Απαιτούν 

την ενεργό «παρουσία» των παιδιών. «Τα παιχνίδια αντίδρασης προκαλούν τον 

παίκτη να είναι ανοιχτός σε ότι συµβαίνει κάθε στιγµή και να αντιδράσει σ’ αυτό. Οι 

παίκτες πρέπει να είναι συνειδητοποιηµένοι ως προς τον εαυτό τους, τους άλλους και 

το περιβάλλον. Θα τους ζητηθεί να αντιδράσουν σε µια απρόσµενη στιγµή. Αυτό 

προϋποθέτει µια αυθόρµητη στάση: ανοιχτή και ελαστική» (Wiertsema, 1991: 52). 

3.3.3. Κυνηγητά 

Τα κυνηγητά είναι καθαρά κινητικά παιχνίδια. Είναι πολύ διασκεδαστικό να 

κυνηγάς κάποιον ή αντίθετα, να προσπαθείς να ξεφύγεις από αυτόν που σε 

καταδιώκει. Συχνά το πρώτο πράγµα που κάνουν τα παιδιά όταν βρίσκονται σ’ ένα 

µεγάλο χώρο, είναι να τρέχουν γύρω – γύρω και να παίζουν κυνηγητό. Το 

µειονέκτηµα αυτών των παιχνιδιών είναι ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να βγουν έξω. Γι’ 

αυτό όµως υπάρχει λύση: οι παίκτες που έχουν βγει από το παιχνίδι µπορούν να 

ξαναµπούν µετά από λίγη ώρα, ή µπορούν να παίξουν σε έναν άλλο χώρο. Επίσης 

µπορούν να ελευθερωθούν από άλλους παίκτες και έτσι να ξαναµπούν στο παιχνίδι 

(Wiertsema, 1991). 

3.3.4. Παιχνίδια µε τη χρήση διαφόρων αντικειµένων 

Στα παιχνίδια αυτά η χρήση διαφόρων υλικών σαν σηµείο αφετηρίας, είναι 

µια ευχάριστη έκπληξη. Άσχετα υλικά µεταξύ τους όπως εφηµερίδες, κοµµάτια 

ύφασµα, σκοινιά, ή οποιουδήποτε είδους πλαστικό, διεγείρουν τη φαντασία κάθε 

ανθρώπου. Οι παίκτες καλούνται να περιεργαστούν το υλικό και να επιδείξουν τις 

ανακαλύψεις τους στην οµάδα. Είναι θαυµαστό να βλέπει κανείς πόσες δυνατότητες 

προσφέρουν αυτά τα υλικά. Μια µπάλα για παράδειγµα, µπορεί κανείς να την πετάξει, 

να την πιάσει, να την κυλήσει και να την αναπηδήσει (Wiertsema, 1991).  
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3.3.5. Παιχνίδια που αναπτύσσουν προσωπικές ικανότητες: 

3.3.5.1. Παιχνίδια ακοής 

Αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στο προσεκτικό άκουσµα διαφορετικών ήχων 

και της αντίδρασης που προκαλείται. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των παιχνιδιών 

είναι η σύγκριση και αναγνώριση των ήχων. Παράλληλα µε την ικανότητα να ακούει 

κάποιος, εξασκείται η µνήµη, η εξυπνάδα και οι ικανότητες αυτοσχεδιασµού. Συχνά, 

στην περίπτωση των παιχνιδιών αυτών, ένας παίκτης έχει δεµένα τα µάτια ώστε να 

λειτουργεί αποκλειστικά η ακοή (Storms, 1991).  

3.3.5.2. Παιχνίδια συγκέντρωσης  

Τα παιχνίδια συγκέντρωσης έχουν σαν στόχο να µάθουν τα παιδιά να ακούνε, 

κάτι πολύ δύσκολο. Για να έχουν επιτυχία όµως τα παιχνίδια αυτά χρειάζεται µεγάλη 

προσοχή και αυστηρή πειθαρχία. Τα παιχνίδια συγκέντρωσης είναι αρκετά δύσκολα 

και κουραστικά γιατί απαιτούν πολύ µεγάλη και συνεχή διανοητική προσπάθεια από 

τους συµµετέχοντες. Γι’ αυτό το λόγο καλό είναι να µην διαρκούν πολύ. Πρέπει να 

υπάρχει βεβαιότητα ότι η οµάδα παίζει χωρίς να δυσανασχετεί (Storms, 1991). 

3.3.5.3. Παιχνίδια – Test 

Πρόκειται για µια µορφή παιχνιδιών που προσφέρουν πολλές δυνατότητες. 

Αρέσουν κυρίως στα µικρά παιδιά γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να αναµετρηθούν 

µεταξύ τους, µε ευχάριστο τρόπο. Ένα παιχνίδι – test µπορεί να ενταχθεί στο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα για να εκτιµηθούν οι γνώσεις µιας οµάδας ή να ελαττωθούν 

τα κενά της. Στην περίπτωση αυτή θέτονται οι ανάλογες ερωτήσεις σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα. Ο διδάσκων δεν πρέπει να ξεχνά να ανταµείβει τον νικητή έστω 

και συµβολικά, είτε είναι ένας, είτε µια οµάδα παιδιών (Storms, 1991). 
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3.3.6. Παιχνίδια που αναπτύσσουν την κοινωνικότητα:  

3.3.6.1. Παιχνίδια προσέγγισης και παρουσίασης 

 Αυτά τα παιχνίδια είναι κατάλληλα για να δηµιουργήσουν ένα φιλικό και 

άνετο κλίµα σε όλη την οµάδα. Τους δίνεται η ευκαιρία να πλησιάσει ο ένας τον 

άλλον εκούσια, ελεύθερα και φυσικά. Αυτός είναι και ο λόγος που  αυτά τα παιχνίδια 

προτείνονται αµέσως µόλις σχηµατισθεί µια οµάδα, όπου οι παίκτες νιώθουν ξένοι 

ακόµα και καθόλου άνετα. Τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια είναι οµαδικά και 

όλοι συµµετέχουν σε µια ή περισσότερες οµάδες, έχουν απλή δοµή και δεν διαρκούν 

πολύ (Storms, 1991). 

3.3.6.2. Παιχνίδια επικοινωνίας 

Στα παιχνίδια αυτά, «τα µέλη µιας οµάδας µαθαίνουν να αλληλοαντιδρούν 

µέσα σε ένα πλαίσιο αρκετά ελαστικό. Έρχονται σε επαφή οι µεν µε τους δε, σε 

συνθήκες όπου το αποτέλεσµα δεν είναι από πριν καθορισµένο» (Storms, 1991: 51). 

Κύριο χαρακτηριστικό των παιχνιδιών αυτών είναι η επικοινωνία και οι άµεσες 

αντιδράσεις. ∆εν έχει σηµασία το αποτέλεσµα ούτε αν υπάρχουν νικητές ή όχι 

(Storms, 1991). 

3.3.6.3. Παιχνίδια εµπιστοσύνης 

 Αυτά τα παιχνίδια έχουν την ικανότητα να µπορούν να αναπτύσσουν το 

αίσθηµα της εµπιστοσύνης των παικτών, σε ατοµικό αλλά και σε οµαδικό επίπεδο. 

Αυτό το αίσθηµα ενισχύεται  κυρίως όταν κάποιο καινούργιο µέλος γίνεται δεκτό 

στην οµάδα και πρέπει να υποστηριχθεί από αυτή. Τα παιχνίδια εµπιστοσύνης 

αναφέρονται σε οµάδες που τα µέλη του έχουν γνωριστεί αρκετά καλά και το κλίµα 

είναι άνετο. Αν δεν ισχύει αυτό είναι καλύτερα τα παιχνίδια αυτά να γίνουν αργότερα, 

ώστε να γνωριστεί η οµάδα, επειδή διαφορετικά µπορεί να προκαλέσουν αντίθετα 
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αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα. Κύριος στόχος είναι να αναπτυχθεί σιγά - σιγά 

το αίσθηµα ψυχολογικής ασφάλειας (Storms, 1991). 

3.3.6.4. Παιχνίδια συνεργασίας 

Είναι ευνόητο ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν µια οµαδική δουλειά, έτσι 

µπορούν να πετύχουν περισσότερα πράγµατα από ότι αν εργάζονται ατοµικά. Αυτό 

ενισχύει την εµπιστοσύνη των ανθρώπων. Το κεντρικό σηµείο των παιχνιδιών αυτών 

είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των παικτών. ∆εν ενδιαφέρει όµως ένα συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα, ή αν υπάρχει κάποιος νικητής. Νικητές είναι όσοι δουλεύουν οµαδικά 

(Wiertsema, 1991). 

3.3.6.5. Παιχνίδια έκφρασης 

Με τα παιχνίδια αυτά οι παίκτες µπορούν να δείξουν κάτι από τον εαυτό τους. 

Ο κάθε παίκτης µπορεί να παρουσιάσει µε το δικό του τρόπο την κάθε ιδέα του. Τα 

παιδιά πρέπει να ξέρουν πως δεν υπάρχει µόνο µια σωστή λύση, αλλά µεγάλος 

αριθµός από διαφορετικές πιθανότητες. Τα παιχνίδια έκφρασης προκαλούν την 

φαντασία και τον αυθορµητισµό και έτσι προβάλλουν δηµιουργικές λύσεις σε 

οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οµάδες που 

αισθάνονται οικεία µεταξύ τους. Για να προβληθεί κάτι από το κάθε άτοµο, πρέπει ο 

καθένας να αισθάνεται ασφαλείς (Wiertsema, 1991).  

 

3.3.7. Παιχνίδια που αναπτύσσουν δηµιουργικό πνεύµα:  

3.3.7.1. Παιχνίδια έκφρασης και αυτοσχεδιασµού 

Για την επίτευξη των παιχνιδιών αυτών καλό είναι σε όλη την οµάδα να 

επικρατεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας. Τα παιχνίδια αυτά συµβάλλουν 

στην µεγαλύτερη συνοχή της οµάδας, ενισχύοντας την προσωπικότητα των παικτών 

και είναι η βάση για να εκφράσουν οι παίκτες τις δικές τους ιδέες και τις απόψεις 



 59 

τους. Έτσι ο καθένας θα αποκτήσει φαντασία και εφευρετικότητα, ξεπερνώντας το 

φόβο µήπως τον κοροϊδέψουν ή ότι µπορεί να κριθεί. Κύριος στόχος των παιχνιδιών 

αυτών είναι η παρότρυνση κάθε µέλους της οµάδας ώστε να παίρνει πρωτοβουλίες, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την ιδέα της ασφάλειας. Επίσης σηµαντικός στόχος είναι να 

αποκτήσουν τα παιδιά αρκετή πείρα ώστε να επινοούν αυθόρµητα και να βρίσκουν 

δηµιουργικές λύσεις σε απρόβλεπτες καταστάσεις (Storms, 1991).  

3.3.7.2. Παιχνίδια γρίφων 

Τα παιχνίδια των γρίφων προορίζονται για παιδιά από 8 – 12 χρονών. Στη 

ηλικία αυτή τα παιδιά τρελαίνονται για γρίφους και αινίγµατα. Στόχος είναι να 

µάθουν τα παιδιά να χρησιµοποιούν µουσικά υλικά, µε κάθε δυνατό τρόπο, να 

αποκτήσουν την ικανότητα να παρατηρούν τα πράγµατα από διαφορετικές γωνίες και 

να ψάχνουν για πρωτότυπες λύσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει η προσδοκία για ενίσχυση 

της φαντασίας και της αυτογνωσίας ώστε να ενισχυθούν οι προσωπικές δηµιουργικές 

ικανότητες αυτών που συµµετέχουν. Για να γίνει το παιχνίδι πιο ευχάριστο συχνά 

χρησιµοποιείται το στοιχείο του συναγωνισµού: Ποιος θα βρει πρώτος τη λύση; 

(Storms, 1991). 

3.3.7.3. Παιχνίδια διαδροµής 

Τα παιχνίδια διαδροµής είναι παιχνίδια µεγάλης διάρκειας. Οι παίκτες ρίχνουν 

το ζάρι και ακολουθούν µια συγκεκριµένη διαδροµή σε µικρογραφία ή ακόµα και σε 

φυσικό µέγεθος. Κάθε φορά πρέπει να εκτελούν µε επιτυχία κάποιες µουσικές 

δοκιµασίες. Ο δάσκαλος σε κάθε παράσταση δίνει από ένα βαθµό κάθε φορά και στο 

τέλος νικητής είναι αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία και όχι αυτός που θα 

έχει τελειώσει πρώτος. Τα παιχνίδια αυτά είναι καρπός της φαντασίας της κάθε 

οµάδας (Storms, 1991). 
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3.3.7.4. Προβλήµατα – Αινίγµατα – Μαντέµατα 

Σε κάποια ηλικία αρέσει στα παιδιά να κρύβουν πράγµατα, να φτιάχνουν 

puzzles ή να βρίσκουν µόνοι τους τις απαντήσεις σε ιδιαίτερες ερωτήσεις. Στα 

παιχνίδια αυτά η έµφαση δίνεται στο να µάθουν τα παιδιά να παρατηρούν τις 

λεπτοµέρειες και γενικά να παρατηρούν προσεκτικά. Όταν προσπαθείς να κρύψεις 

κάτι είναι διασκεδαστικό και είναι καλύτερα να το κρύψεις κάπου δύσκολα για να 

µην το βρει αµέσως ο άλλος που παίζει. Αυτά τα παιχνίδια ενεργοποιούν τα παιδιά 

ώστε να παρατηρούν τα πράγµατα από διαφορετικές γωνίες και να ψάχνουν 

ασυνήθιστες λύσεις. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι παρατηρητικός, να εµπιστεύεται 

τη δική του διαίσθηση και να µη φοβάται να ψάξει για µια λύση σε διαφορετική 

κατεύθυνση (Wiertsema, 1991).   

 

3.3.8. Η µουσική και τα παιχνίδια κίνησης  

«Η µουσική έχει εξαιρετική επίδραση στην ατµόσφαιρα και τον συντονισµό 

µιας οµάδας. ∆ίνει µια αίσθηση ηρεµίας ή αντίθετα κεντρίζει τους παίκτες για 

κινήσεις γεµάτες ένταση. Αποτελούν ολοκληρωµένο στοιχείο του παιχνιδιού» 

(Wiertsema, 1991: 113). 

   

 3.3.9. Μουσικοκινητικά παιχνίδια µε στόχο την εκµάθηση των βασικών 

ελληνικών χορευτικών σχηµάτων, βηµατισµών και λαβών 

• Παραδοσιακό παιχνίδι (π.χ. «Γύρω-γύρω όλοι») σε µονό κύκλο και σε διπλό 

µε ίδια και µε αντίθετη κατεύθυνση  

• Τραγούδι (π.χ. «Το τρένο», «Γιάνγκα») σε απλή ευθεία και αντικριστές 

ευθείες µε κίνηση µπρος και πίσω  

• Χορευτικό τραγούδι (π.χ. «Τσινγκολελέτα», «Τα παπάκια») κατά ζεύγη  
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• Παραδοσιακό παιχνίδι (π.χ. "Περνάει η µέλισσα") σε ηµικύκλιο που περνά 

κάτω από µια καµάρα  

• Σύγχρονο χορευτικό τραγούδι µε συγκεκριµένες ή ελεύθερες κινήσεις (π.χ. 

«Μακαρένα», «Το Γκούτσι των Μασσάι») ελεύθερα στο χώρο  

• Ελεύθερο χορευτικό περπάτηµα στο χώρο µε υπόκρουση µουσικής και 

σχηµατισµό χορευτικού σχήµατος µε το σταµάτηµα της µουσικής ή µε τον 

ήχο ενός αυτοσχέδιου µουσικού οργάνου σε σηµείο προκαθορισµένο (π.χ. 

γύρω ή πίσω από ένα σχοινί ή από κορύνες, γύρω από τον εκπαιδευτικό, 

µπροστά από τα παράθυρα,). Στον κύκλο και στην ευθεία ορίζονται ο 1
ος

, ο 

2
ος

, ο τελευταίος και ο προτελευταίος.  

Σε όλα τα παραπάνω παιχνίδια µπορεί να ζητηθεί η αλλαγή στον τρόπο 

εκτέλεσης του βηµατισµού ή της χορευτικής κίνησης (π.χ. στις µύτες-στις φτέρνες, 

βαριά-ανάλαφρα, κουτσά-πηδηχτά, αργά-γρήγορα, λυγισµένα-τεντωµένα πόδια) 

καθώς και η κίνηση προς διάφορες κατευθύνσεις µέσα στο χώρο (π.χ. ο κύκλος να 

γίνει σαλίγκαρος, να ανοίξει ή να κλείσει, η ευθεία να κινηθεί µπρος-πίσω ή να 

αλλάξει µέτωπο, τα ζεύγη να αποµακρυνθούν ή να κινηθούν κυκλικά, ατοµικές 

στροφές) µε στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τους βασικούς ρυθµικούς 

χορευτικούς βηµατισµούς και τις αλλαγές των χορευτικών σχηµάτων στο χώρο.  

Για την εκµάθηση των βασικών λαβών, για την οποία έχει ήδη γίνει µια 

προετοιµασία µέσα από την επιλογή των τραγουδιών για τα παραπάνω 

µουσικοκινητικά παιχνίδια (το καθένα έχει διαφορετική λαβή), επινοούµε µικρά 

τραγουδάκια δίνοντας έµφαση στην ονοµασία των λαβών και στην τοποθέτηση του 

αριστερού χεριού πάντα πάνω ή µπροστά από το δεξί( π.χ. Πιανόµαστε σταυρωτά, 
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αριστερό από µπροστά. ή Τα χέρια πάνε πάνω, το αριστερό µου το φιλάς, το δεξί σου 

το φιλάω).
11
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 http://www.pi-

schools.gr/download/programs/Oloimero/oloimero_03_05/eishghseis_hmer_05/eishg_TERZHTANOY

.htm 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η µουσική µπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας του παιδιού. 

Την ώρα του παιχνιδιού, του ντυσίµατος, του µπάνιου. Το µικρό παιδί πρέπει να έχει 

την ευκαιρία της προσωπικής του συµµετοχής στη µουσική, αφήνοντας ελεύθερο τον 

εαυτό του. Ο δάσκαλος αλλά και οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν και να 

απολαµβάνουν τη δηµιουργική ικανότητα των παιδιών είτε στις αυτοσχέδιές τους 

µελωδίες, είτε στην ελεύθερή τους κίνηση όταν ακούν µουσική. 

Ο πιο σηµαντικός τρόπος διδασκαλίας της µουσικής, το παιχνίδι, είναι αυτό 

που κάνει τα περισσότερα παιδιά να αγαπήσουν τη µουσική. Κατά τη γνώµη µου, το 

πιο συναρπαστικό παιχνίδι – για όλες τις ηλικίες - είναι η ίδια η µουσική. Μ’ αυτή 

ξυπνάς, παίζεις, χορεύεις, ξεκουράζεσαι, τρως. Πιστεύω πως αν λείψει το παιχνίδι 

αλλά και η µουσική από τη ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των µικρών παιδιών θα 

χαθούν πολλές αξίες και ιδανικά.   

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Πολύβιο Ανδρούτσο 

για την ανεκτίµητη βοήθειά του κατά την εκπόνηση της εργασίας µου και να του 

εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ απ’ την καρδιά µου για την στήριξή του σε όλη την 

πορεία της εργασίας µου, από τη πρώτη στιγµή µέχρι και το τέλος αυτής. 
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