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Πξόινγνο 

Η παξνύζα εξγαζία ζπληάρζεθε κε αθνξκή ηελ επηζπκία κνπ λα  εμεξεπλήζω 

ηνλ θόζκν ηνπ παηδηθνύ ηξαγνπδηνύ, έηζη ώζηε λα κπνξώ λα δηδάμω ηνπο καζεηέο 

κνπ κε θαηάιιεινπο αλαπηπμηαθά ηξόπνπο, λα ηξαγνπδνύλ ζωζηά θαη κε αθξίβεηα. 

Τν ηξαγνύδη είλαη βαζηθό εξγαιείν γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη είλαη κηα από ηηο 

πξωηαξρηθέο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο ηωλ παηδηώλ. Με ηελ νινθιήξωζε ηεο εξγαζίαο 

ζέιω λα επραξηζηήζω γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ έδωζε, ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ ηελ θπξία Λεινύδα Σηάκνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

κνπζηθήο παηδαγωγηθήο ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Επηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τέινο επραξηζηώ ηνπο δηθνύο κνπ αλζξώπνπο πνπ κε 

βνήζεζαλ λα απνδώζω κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη λα νινθιεξώζω απηή ηελ 

εξγαζία, ε νπνία ειπίδω λα κπνξεί λα βνεζήζεη όζνπο ζειήζνπλ λα αζρνιεζνύλ 

εληαηηθόηεξα κε ηε κειέηε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ γηα ηξαγνύδη θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηξαγνπδηνύ.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κνπζηθή σο ηέρλε θαη σο έλαο βαζηθόο πνιηηηζκηθόο παξάγνληαο πξνζθέξεη 

ζην άηνκν έλα κέζν γηα επηθνηλσλία θαη έθθξαζε, ελώ κέζα από ηε κνπζηθή αγσγή 

ην άηνκν θαιιηεξγεί ηελ κνπζηθόηεηα θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ, ηελ ηθαλόηεηα ηνπ γηα 

αθξόαζε θαη αηζζεηηθή απόιαπζε. Μηα ηέηνηα αγσγή, όπσο ππνζηεξίδεηαη, ζα πξέπεη 

λα αξρίδεη από ηελ πξώηε παηδηθή ειηθία όηαλ αθόκε νη ςπρνθηλεηηθέο, λνεηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο βξίζθνληαη ζε θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμεο 

(Σέξγε, 1995:14). 

Ο ξόινο ηεο κνπζηθήο αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία γεληθόηεξα θαη ε 

επίδξαζή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ παηδηώλ έρεη πνιιαπιώο 

κειεηεζεί. Η κνπζηθή αγσγή ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία έρεη σο ζηόρν όρη κόλν ηελ 

δηδαζθαιία κνπζηθήο αιιά θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ηνπ παηδηνύ θαη ηελ γεληθόηεξε αλάπηπμή ηνπ. Θα κπνξνύζακε λα ρσξίζνπκε ηνπο 

ζηόρνπο ηεο κνπζηθήο αγσγήο ζε δπν θαηεγνξίεο. 

Η πξώηε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο γεληθόηεξνπο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο όπσο  

αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο, θαληαζίαο, δπλαηόηεηα εύξεζεο ηξόπσλ έθθξαζεο, 

αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, θαη πξνζσπηθόηεηαο. Η δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά 

ζε κνπζηθνύο ζηόρνπο όπσο εμνηθείσζε κε ηηο κνπζηθέο έλλνηεο, ηα κνπζηθά όξγαλα, 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθνήο, ηελ  αλάπηπμε ηεο δεθηηθόηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θσλήο θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ. Γεληθόηεξα ν ζηόρνο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη ηα παηδηά 

λα γλσξίζνπλ ηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο θαη λα ηνλ αγαπήζνπλ. Σεκαληηθό κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε  ηνπ ζηόρνπ απηνύ είλαη ην παηρλίδη πνπ δίλεη ζηα παηδηά ηελ δπλαηόηεηα 

εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ ηεο κνπζηθήο (Παπαληθνιάνπ, 1998:72). 
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Η κνπζηθή λνεκνζύλε είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ Gardner (1983), κηα δηαθξηηή 

λνεκνζύλε όπσο θαη ε ινγηθή-καζεκαηηθή λνεκνζύλε, ε γισζζηθή λνεκνζύλε, ε 

θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε, ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε, ε ελδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε 

θαη ε λνεκνζύλε ηνπ ρώξνπ. Η κνπζηθή είλαη κηα βαζηθή ηθαλόηεηα όπσο είλαη ην 

πεξπάηεκα ή ε νκηιία. Οη Peery  and Peery (1987) πξνηείλνπλ όηη είλαη επηζπκεηό λα 

εθηεζνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ ηα παηδηά ζηε κνπζηθή. Είλαη δηθαίσκα όισλ ησλ 

αλζξώπσλ λα κπνξνύλ λα ηξαγνπδνύλ  ζην ζσζηό ηόλν θαη λα θηλνύληαη ζην παικό 

ηεο κνπζηθήο (Levinowitz & Guilmartin, 1989, 1992, 1996).  

Η ζεκαζία ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο δσήο γηα ηε κνπζηθή αλάπηπμε απνηέιεζε 

αληηθείκελν έξεπλαο ήδε από ηνλ 2
ν
 παγθόζκην πόιεκν. Οη γλσζηέο κειέηεο  

Pillsbury studies 1937 – 1958 (Moorhead and Pond, 1977) απνηεινύλ ηελ πξώηε 

ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή καηηά ζηε κνπζηθή δσή ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

θαη πιεξνθνξνύλ γηα ηε θύζε ηεο απζόξκεηεο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ 

(Levinowitz, 1998). Η πην ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηε κνπζηθή αλάπηπμε ελόο παηδηνύ 

είλαη από ηε γέλλεζή ηνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ όπνπ θαη ιακβάλεη  

ρσξίο δνκή άηππε κνπζηθή θαζνδήγεζε. Δεύηεξε πην ζεκαληηθή είλαη ε ειηθία 3-5 

ρξόλσλ, πεξίνδνο πνπ ην παηδί δέρεηαη δνκεκέλε άηππε κνπζηθή θαζνδήγεζε 

(Gordon, 2003).  Όια ηα παηδηά έρνπλ κνπζηθόηεηα θαη ε κνπζηθή ηνπο αλάπηπμε 

εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ην κνπζηθό πεξηβάιινλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο 

θαη λεπηαθήο ειηθίαο (Σηάκνπ, 2009). 

Ο Gordon (1990) αλαθέξεη όηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ κνπζηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ λα εθηίζεληαη λσξίο ζηε κνπζηθή, ζε πνηθηιία ηνληθνηήησλ θαη κέηξσλ. 

Σύκθσλα κε ηνλ Gordon, απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα ηε κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ δελ είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηνληθόηεηεο, θιίκαθεο, αξκνλίεο, κέηξα θαη ηέκπν 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή αιιά ην γεγνλόο όηη ππάξρεη κηα πνηθηινκνξθία ζηηο 
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ηνληθόηεηεο, ζηηο αξκνλίεο, ζηα κέηξα θαη ζην ηέκπν ηεο κνπζηθήο, δηόηη ην παηδί 

καζαίλεη απνηειεζκαηηθόηεξα κέζσ ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ δηαθνξώλ. 

Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη αλνηρηά 

ζε όια ηα είδε κνπζηθήο, δελ έρνπλ δηακνξθώζεη σο ηελ ειηθία απηή κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη δελ ππάξρνπλ όξηα θνπιηνύξαο, ηνληθόηεηαο θαη ζηπι ζηηο κνπζηθέο 

ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα εθηίζεληαη (Peery and Peery, 1985). Σύκθσλα κε ηνλ Brabson 

(1992) «αλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο  είλαη αλνηρηά ζε όια ηα είδε κνπζηθήο πνηα 

άιιε θαιύηεξε ειηθία από απηή ππάξρεη γηα λα ηα εηζάγνπκε ζηνλ θόζκν ηεο 

κνπζηθήο;» (Stamou, 2002:79). Σύκθσλα κε ηελ Scott- Kassner (1993): 

Αλ ηα παηδηά εθηεζνύλ λωξίο ζε έλα πινύζην κνπζηθά πεξηβάιινλ αξρίδνπλ λα 

αλαπηύζζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ηη είλαη κνπζηθή θαη όηη είλαη ελδηαθέξνπζα. Αλ 

εθηεζνύλ ζε πεξηνξηζκέλν πεξηβάιινλ ηόηε νη επηινγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

(Stamou, 2002:78) 

Εηδηθόηεξα ην παηδηθό ηξαγνύδη ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

έρεη απαζρνιήζεη πνιινύο εξεπλεηέο θαη δαζθάινπο κνπζηθήο. Όπσο ππνζηεξίδεη ν 

Nettl (1983) θαη ν Welch (1991), από όιεο ηηο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο ην ηξαγνύδη 

είλαη ε πην παγθόζκηα, θνηλώο παξαηεξνύκελε θαη εδξαησκέλε κνπζηθή 

ζπκπεξηθνξά. Σύκθσλα κε ηνπο Houlahan & Tacka (2008): 

Τα παηδηά ιαηξεύνπλ λα ηξαγνπδάλε. Όηαλ παίδνπλ θάπνην παηρλίδη κε άιια 

παηδηά, ην παηρλίδη ζπρλά ζπλνδεύεηαη από ηξαγνύδη ή ιέμεηο πνπ απαγγέιινληαη 

κειωδηθά ή ξπζκηθά. Κάζε παηδί έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ηξαγνπδήζεη, ε θωλή 

είλαη ην πην πξνζηηό κνπζηθό όξγαλν. Αλεμάξηεηα από ην θνηλωληθό ηνπ 

πεξηβάιινλ, θπιή, κνπζηθή ηθαλόηεηα, ε θωλή είλαη ην όξγαλν πνπ είλαη 

δηαζέζηκν ζε όια ηα παηδηά. Τν ηξαγνύδη έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ 
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δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο κέζω 

ηεο απόδνζεο ηνπ ξπζκνύ θαη ηνπ παικνύ ζηε κνπζηθή, βνεζάεη ηα παηδηά λα 

κάζνπλ θαη λα αξζξώλνπλ ζωζηά ην θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ, αλαπηύζζεη  ηε 

κλήκε, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. (ζει. 72) 

Τν ηξαγνύδη είλαη ραξά θαη δηαζθέδαζε γηα ηα κηθξά παηδηά θαη έλα ζεκαληηθό 

εξγαιείν γηα ηελ κνπζηθή αλάπηπμή ηνπο. 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κειεηώλ ζρεηηθά κε ην 

παηδηθό ηξαγνύδη από ηε βξεθηθή σο ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. Σην πξώην θεθάιαην 

ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ζηάδηα κνπζηθήο αλάπηπμεο από ηα νπνία πεξλάλε ηα παηδηά 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο γηα ηξαγνύδη. Σην δεύηεξν 

θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ δηάθνξα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ην παηδηθό 

ηξαγνύδη ελώ ζην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνύλ ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ. 
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1. ΣΑΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙ 

Σα πξώηα ρξόληα ησλ παηδηώλ απνηεινύλ κηα πεξίνδν ζεκαληηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξαγνπδηνύ από ηε 

βξεθηθή ειηθία κέρξη ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. 

  Οη κνπζηθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ κπνξνύλ λα εμεξεπλεζνύλ ζε όια ηα 

ειηθηαθά επίπεδα, κε θαηάιιεινπο αλαπηπμηαθά ηξόπνπο. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηώλ δηαθέξεη από ειηθία ζε ειηθία. Γηα παξάδεηγκα, ηα λήπηα βηώλνπλ ηνπο 

ςεινύο θαη ρακεινύο ηνληθά ήρνπο κέζα από ην θσλεηηθό παηρλίδη θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ελώ ηνπο αθνύλ λα ηξαγνπδάλε. Από ηελ άιιε  

πιεπξά έλα παηδί έμη ρξνλώλ κπνξεί λα πεξηγξάςεη αληνύζεο θαη θαηηνύζεο κεισδηθέο 

θηλήζεηο θαη λα ηηο απνδώζεη κε ζεκεηνγξαθία. Η ηαρύηεηα θαη ε επθνιία κε ηελ 

νπνία ηα παηδηά κεηαβαίλνπλ από ην έλα ζηάδην ζην άιιν εμαξηάηαη από ην επίπεδν 

ηεο κνπζηθήο ηνπο δεθηηθόηεηαο θαη από ην πόζν πινύζην κνπζηθά είλαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνύλε (Valerio et al, 1998· Gordon, 2003a· Stamou, 2005· 

ηάκνπ, 2006β). Η κνπζηθή δεθηηθόηεηα «νξίδεηαη σο ην δπλακηθό ελόο αηόκνπ λα 

επηηύρεη κνπζηθά» (ηάκνπ, 2009:169) ή αιιηώο ζύκθσλα κε ηνλ Παπαδαξή (1999) 

είλαη ε «ελ δπλάκεη ππάξρνπζα δεθηηθόηεηα κάζεζεο ηεο κνπζηθήο, ηδηαίηεξα γηα ηε 

δπλαηόηεηα αλάπηπμεο κνπζηθώλ επηδεμηνηήησλ» (ζει 204-205). O Gordon (2006) 

ππνζηεξίδεη όηη ε «δεθηηθόηεηα είλαη έλα κέηξν ηεο δπλαηόηεηαο καο λα κάζνπκε» 

(ηάκνπ, 2009:169). Η κνπζηθή δεθηηθόηεηα ππάξρεη ζε όια ηα παηδηά από ηε ζηηγκή 

ηεο γέλλεζήο ηνπο θαη ζηαζεξνπνηείηαη θαηά ηελ ειηθία ησλ ελλέα ρξόλσλ (ηάκνπ, 

2009). 
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Η θσλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλόηεηαο 

γηα ηξαγνύδη, έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ζεσξεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη εκπεηξηθώλ 

κειεηώλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαηά ηνλ  

Moog (1976), θαζώο θαη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Swanwick θαη Tillman (1985) 

πνπ απνθαιύπηεη πηπρέο ηεο κνπζηθήο  αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ κε αλαθνξέο θαη ζην 

ηξαγνύδη. 

Πίλαθαο 1. Ανάπτςξη τπαγοςδιού κατά τον Moog (1976) 

Ηλικία 

0-1  

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

3-4 

 

Είδη και σαπακηηπιζηικά ηπαγοςδιού  

Λαξπγγηζκνί, κνπζηθή θιπαξία: ήρνη πνπ παξάγνληαη κε ηε 

θσλή θαη ζπκίδνπλ πξνεηνηκαζία γηα νκηιία. Δθδήισζε 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ εμεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ήρνπ. 

 

Απζόξκεην ηξαγνύδη, απηνζρεδηαζηηθό, εμέιημε ηεο 

κνπζηθήο θιπαξίαο. Δκθάληζε ηνπ κηκεηηθνύ ηξαγνπδηνύ, 

δειαδή ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ηα ηξαγνύδηα πνπ 

αθνύλε. 

 

Σα παηδηά ζε απηέο ηηο ειηθίεο ζπλερίδνπλ ην απζόξκεην θαη 

κηκεηηθό ηξαγνύδη. Γίλνπλ έκθαζε ζηα ηξαγνύδηα pot pourri, 

δειαδή ζηνπο απηνζρεδηαζκνύο πνπ πεξηέρνπλ ηκήκαηα από 

ήδε γλσζηά ηξαγνύδηα. 

 

Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηξαγνπδηώλ pot pourri: δεκηνπξγία 

λέσλ ηξαγνπδηώλ κε ζύλζεζε  απνζπαζκάησλ από πνιιά 
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4-6 

 

 

δηαθνξεηηθά ηξαγνύδηα. Αλάπηπμε ηξαγνπδηώλ θαληαζίαο: 

απζόξκεηα-απηνζρεδηαζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ κηθξά κέξε 

από γλσζηά ηξαγνύδηα ή θαη παξαιιαγέο ηνπο. Δκθάληζε 

αθεγεκαηηθνύ ηξαγνπδηνύ: ιέμεηο πνπ ηξαγνπδηνύληαη ζε 

ύθνο αθεγεκαηηθνύ κνλνιόγνπ.  

 

πλέρεηα ηνπ αθεγεκαηηθνύ-απηνζρεδηαζηηθνύ θαη ηνπ 

ηξαγνπδηνύ θαληαζίαο. Μείσζε ησλ ηξαγνπδηώλ pot pourri. 

Πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 5 εηώλ παξαηεξείηαη έληνλε θάκςε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ ιέλε ηα παηδηά, ελώ λέα 

αύμεζή ηνπο αθνινπζεί από ηα 6 έηε θαη κεηά. 

 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα κνπζηθήο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηώλ από ηελ βξεθηθή κέρξη θαη ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία, ζύκθσλα κε ην 

ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Swanwick θαη Tillman (1986). 

Πίλαθαο 2. Στάδια μοςσικήρ ανάπτςξηρ κατά Swanwick και Tillman (1986) 

Ηλικία 

 

0-4 

 

 

 

Επίπεδο 

 

Δμεξεύλεζεο 

 

 

 

Χαπακηηπιζηικά 

 

Αιζθηηηπιακό ζηάδιο: Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 πεξίπνπ εηώλ, ηα 

παηδηά επηθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ 

ήρνπ. Πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο παξαγσγήο 

ήρνπ θαη ελζνπζηάδνληαη κε ηα αθξαία επίπεδα δπλακηθήο. Σα 
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4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έθθξαζε 

ζηνηρεία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο θόξκαο δελ ηα απαζρνινύλ. 

Σηάδιο επιδέξιων σειπιζμών: Πξνο ηελ ειηθία ησλ 4-5 εηώλ ηα 

παηδηά παξνπζηάδνπλ απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηερληθή 

παημίκαηνο ησλ νξγάλσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο όπσο 

glissando, tremolo θαη ηξίιηεο. Οη δεκηνπξγίεο ηνπο αξρίδνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξό ξπζκό θαη ηείλνπλ λα είλαη καθξνζθειείο, 

κε πνιιέο επαλαιήςεηο πνπ νθείινληαη ζην όηη ραίξνληαη ηελ 

ηθαλόηεηα ρεηξηζκνύ ηνπ νξγάλνπ. 

Σηάδιο πποζωπικήρ εκθπαζηικόηηηαρ: 

Μεηαμύ ησλ 4 θαη 6 εηώλ, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θόξνλ 

ηηο ελαιιαγέο ζην ξπζκό θαη ζηε δπλακηθή, κε έλαλ ηξόπν όκσο 

πνπ εκθαλίδεηαη αξθεηά αλνξγάλσηνο. Απηέο νη εθθξάζεηο 

θαίλνληαη λα πεγάδνπλ άκεζα από ην ζπλαίζζεκα ησλ παηδηώλ 

ρσξίο λα θέξνπλ ζηνηρεία νξγαλσκέλεο δνκήο θαη ρσξίο ηα παηδηά 

λα κπνξνύλ πάληα λα ηηο επαλαιάβνπλ.  

Σςμβαηικό ζηάδιο: Δκθαλίδνληαη ηα πξώηα κεισδηθά θαη 

ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα επαλαιάβνπλ. 

Σα έξγα ηνπο είλαη κάιινλ ζύληνκα, απνηεινύκελα θπξίσο από 2, 

4 ή 8 κέηξα θαη ε ηθαλόηεηα νξγάλσζήο ηνπο ζε κέηξα είλαη 

εκθαλήο. Η κνπζηθή είλαη ζπρλά «πξνβιέςηκε», ζηνηρείν πνπ 

ππνδεηθλύεη όηη ηα παηδηά έρνπλ δαλεηζηεί ζπκβαηηθά εθθξαζηηθά 

ζηνηρεία από ηε κνπζηθή πνπ αθνύλε ζην πεξηβάιινλ ηνπο.             

(Παπαπαλαγηώηνπ, 2002:190-191) 
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Η δεκηνπξγία ελόο πινύζηνπ κνπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηα πξώηα ρξόληα ηνπ 

παηδηνύ κε ξίκεο, ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, θαη δηάθνξα παηρλίδηα κε ιέμεηο από ηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε, ζπληειεί όρη κόλν ζηηο βάζεηο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο αιιά 

θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ αλάπηπμεο (Young & Glover, 1998). ύκθσλα κε πνιινύο 

εξεπλεηέο θαη κε ηελ ζεσξία κνπζηθήο κάζεζεο (Gordon, 1990), ηα παηδηά κπνξνύλ 

λα κάζνπλ από κηθξή ειηθία κνπζηθή ηόζν εύθνια όζν καζαίλνπλ λα κηινύλ ηελ 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα (Suzuki, 1973, 1981· Collier-Slone, 1988· Fox, 1991· Collier- 

Slone, 1991· Feierabend, 1996· Stamou, 1998, 1999, 2001a, 2001b· Alvarez & Berg, 

2002· ηάκνπ, 2002, 2006α, 2006β· Gordon, 2003· Stamou, 2005). Παξαθάησ γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ραξαθηεξηζηηθώλ κνπζηθώλ ζπκπεξηθνξώλ σο πξνο ην 

ηξαγνύδη, πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δηάθνξα ειηθηαθά ζηάδηα από ηε βξεθηθή σο ηε 

πξώηε ζρνιηθή ειηθία. Η γλώζε ησλ ζηαδίσλ θσλεηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο 

γεληθόηεξεο κνπζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη 

απαξαίηεην εξγαιείν γλώζεο γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα θαζνδεγήζεη ζσζηά ηα 

παηδηά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο γηα ηξαγνύδη. 

1.1. Βξεθηθή ειηθία (0-2 ρξόλσλ) 

Οη γνλείο ηξαγνπδνύλ κε έλα μερσξηζηό ηξόπν ζηα παηδηά ηνπο. Απηή ε 

επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θαηεπζπλόκελνπ ιόγνπ πξνο ην  βξέθνο 

(Trainor, 1996), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από αξγό ηέκπν, εθθξαζηηθή ηξαγνπδηζηηθή 

πνηόηεηα, θαη πςειά ηνληθά ύςε (Trehub et al, 1997). Σα βξέθε δείρλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπο θάλνληαο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ή ήρνπο 

(Thurman & Grambsch, 2000). Αθόκε αλαγλσξίδνπλ ηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεισδηθήο γξακκήο ηεο κνπζηθήο πνπ άθνπγε ε κεηέξα ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο. (Woodward, Fresen, Harrison & Coley, 1996).  
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Οη έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηώζεη παγθνζκίσο ηε ρξήζε ηεο δηαηζζεηηθήο 

κεηξηθήο νκηιίαο κε ηα βξέθε (βι. Fernald, 1985, 1989) ζε θάζε γιώζζα ηνπ θόζκνπ 

(Μαδνθνπάθε, 2007· Mazokopaki & Kugioumutzakis, 2007). Η δηαηζζεηηθή κεηξηθή 

νκηιία ζύκθσλα κε ηνπο Papousek, Papousek & Symmes (1991), Trehub & 

Schellenberg (1995), Porter (2004) θαη Trevarthen (2007) «είλαη πην ξπζκηθή θαη 

παξνπζηάδεη έλα επξύ θάζκα ηνληθνύ ύςνπο, κε πνιιέο παξαιιαγέο εύξνπο ζηελ 

θνξύθσζε θαη πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο ήρσλ θαη πεξηγξάκκαηα 

πξνζσδίαο ζε ζρέζε κε ηνλ απιό ιόγν νκηιίαο» (ηάκνπ, 2009:167-168).  Η 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζηε δηαηζζεηηθή νκηιία πξνηείλεη όηη ε πξνζσδία θαη ε κεισδία 

ηνπ ιόγνπ δελ απνηειεί κόλν κηα επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ γνλέα 

αιιά επεξεάδεη θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ ζηα βξέθε (Rock, 

Trainor & Addison, 1999). Ο ξόινο ηέηνησλ κεισδηώλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

παηδηώλ θαη ησλ ελειίθσλ ίζσο είλαη κηα από ηηο βαζηθέο νκνηόηεηεο  κεηαμύ ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο γιώζζαο ζηελ λεπηαθή θαη βξεθηθή ειηθία. (Ilari, 2003). 

ύκθσλα κε ηνλ Moog (1976) κεηά ηελ ειηθία ηνπ 1
νπ 

έηνπο ηα παηδηά 

μεθηλνύλ λα αλαπαξάγνπλ απηό πνπ αθνύλ, κηα ηθαλόηεηα ε νπνία ζπλερώο 

απμάλεηαη. Τπάξρεη κηα έλδεημε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ λεπίσλ από 

ηνλ πεηξακαηηζκό ηνπ ήρνπ ζηνλ έιεγρό ηνπ, θαη απηό θαηά ηνλ Moog απνηειεί ην 

πξώην ζεκαληηθό βήκα ζηε κνπζηθή αλάπηπμε ησλ κηθξώλ παηδηώλ (Swanwick, 

1988).  

1.2. Παηδηά  από 2 ρξνλώλ κέρξη 4 ρξνλώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 ρξόλνπ ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

ηξαγνπδνύλ απζόξκεηα θαη απηνζρέδηα ηξαγνύδηα (Moog, 1976), θάηη πνπ 

ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ θαη θαηά ηνλ 3
ν
 ρξόλν. Σν απζόξκεην ηξαγνύδη είλαη κηα από 
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ηηο πην δεκηνπξγηθέο πηπρέο ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ. Σν θσλεηηθό εύξνο 

ησλ παηδηώλ ηεο ειηθίαο 2-3 ρξνλώλ θαίλεηαη λα κηκείηαη ην εύξνο ηεο θσλήο ελόο 

ελήιηθα (Moog, 1976). ύκθσλα κε ηνπο Dowling (1982) θαη Sundin (1997) ην 

απζόξκεην παηδηθό ηξαγνύδη απνηειείηαη από «δηαθξηηά ηνληθά ύςε, ελώ ην 

κεισδηθό ζρήκα θαη ηα ξπζκηθά κνηίβα αιιάδνπλ ειαθξώο» (ίκνπ, 2009:196). ε 

κηα άιιε κειέηε ζύκθσλα κε ηελ Mang (2000), «ηα παηδηά από ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ 

θαη ηεζζάξσλ εηώλ παξάγνπλ ζπλαθείο ελδηάκεζεο θσλήζεηο, απξόβιεπηεο δειαδή 

ελαιιαγέο νκηιίαο θαη ηξαγνπδηνύ» (ίκνπ, 2009:198). Η δηάθξηζε κεηαμύ ιόγνπ θαη 

ηξαγνπδηνύ γίλεηαη πιένλ ζαθήο όηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ 

(Mang, 2000).  

1.3. Παηδηά από 4 ρξνλώλ κέρξη θαη 6 ρξνλώλ 

Καζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηξαγνπδνύλ γίλεηαη πην 

ζπλεηδεηόο. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ξεπεξηόξην από παηδηθά ηξαγνύδηα, όκσο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηα ηξαγνπδνύλ αθόκε κε ηνληθή αθξίβεηα, θάηη πνπ ην θαηνξζώλνπλ 

πξνο ηνλ έθην ρξόλν ηεο ειηθίαο ηνπο (Hargreaves, 1986). ηελ ειηθία ησλ πέληε 

ρξόλσλ ηα ηξαγνύδηα πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά νλνκάδνληαη «πξνζρέδηα ηξαγνπδηώλ» 

(draft songs), γηαηί ε πξνζνρή ησλ παηδηώλ επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζην 

κεισδηθό πεξίγξακκα θαη όρη ηόζν ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Hargreaves, 

1986). Σν απζόξκεην ηξαγνύδη έξρεηαη από ην άκεζν ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνύ θαη 

είλαη πην εθθξαζηηθό, παξνπζηάδνληαο πνηθηιία ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηε δπλακηθή 

(Swanwick, 1988· Adachi, & Trehub, 2000· Welch, 2006). Σα ηνληθά ύςε ζηα 

απζόξκεηα ηξαγνύδηα εληάζζνληαη ζε έλα θάζκα δπν νθηάβσλ. Σα παηδηά 

πξνζπαζνύλ λα ελζσκαηώζνπλ ηα απζόξκεηα ηξαγνύδηα ηνπο ζηα ηξαγνύδηα πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ (McDonald & Simons, 1989). ύκθσλα κε ηελ McDonald (1989) «ε 

έθηαζε ηεο θσλήο ζε απηή ηελ ειηθία είλαη αλάκεζα ζην ξε3 – ζη3» 
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(Μειηγθνπνύινπ, 2009). Γύξσ ζηελ ειηθία ησλ πέληε ρξόλσλ εκθαλίδεηαη κηα 

μαθληθή κείσζε ησλ απζόξκεησλ ηξαγνπδηώλ θαη απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηα πηζαλά ιάζε ζηα 

ηξαγνύδηα ηνπο (Moog, 1976· Sloboda, 1985). 

 

1.4. Πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

Η άξζξσζε ησλ παηδηώλ ειηθίαο 6-7 εηώλ γίλεηαη πξνβιεκαηηθή εμαηηίαο ηεο 

αιιαγήο πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ απώιεηα ησλ πξόζζησλ λενγηιώλ δνληηώλ. Σα παηδηά 

πιένλ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ κε πεξηζζόηεξε επθνιία ζε νκάδεο θαη έρνπλ 

απνθηήζεη έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπο. ε απηό ην επίπεδν πνιιά παηδηά κπνξνύλ θαη 

ηξαγνπδνύλ ζε ζηαζεξό ηόλν. Η θσλεηηθή ηνπο έθηαζε ζε απηέο ηηο ειηθίεο είλαη κηα 

νθηάβα από ην ξε3 – ξε4 θαη ε αίζζεζε ηεο ηνληθόηεηαο είλαη ηζρπξόηεξε 

(Μειηγθνπνύινπ, 2009). 

ύκθσλα κε ηελ Μειηγθνπνύινπ (2009), ζηηο ειηθίεο 8-9 εηώλ ηα 

πεξηζζόηεξα παηδηά ηξαγνπδνύλ ζηνλ ηόλν θαη κε ζηαζεξόηεηα θαη αθξίβεηα. «Η 

θσλή ζε απηή ηελ ειηθία αξρίδεη  λα αλαπηύζζεη πξνζσπηθό ρξώκα θαη δηαύγεηα, ελώ 

κπνξεί λα αξρίζεη θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ ηερληθήο 

ηεο αλαπλνήο» (McRae, 1991 ζην Μειηγθνπνύινπ, 2009:62). 

  

1.5. Θεσξία Μνπζηθήο Μάζεζεο ηνπ Edwin Gordon 

ύκθσλα κε ηελ Θεσξία ηεο Μνπζηθήο Μάζεζεο (Gordon, 2003a), ε βάζε 

ηεο ηξαγνπδηζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ είλαη ε αθνπζηηθόηεηα. H αθνπζηηθόηεηα 

νξίδεηαη σο ε έκθπηε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα δεκηνπξγεί, λα αλαπαξάγεη 
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κνπζηθή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλεη ηε κνπζηθή πνπ άθνπζε ζην παξειζόλ, κε 

ηε κνπζηθή πνπ αθνύεη ζην παξόλ θαη κε απηή πνπ κπνξεί λα αθνύζεη ζην κέιινλ 

(Gouzouasis, 1992). Ο όξνο “αθνπζηηθόηεηα” ζρεηίδεηαη εθείλεο ηηο ειηθίεο όπνπ ηα 

παηδηά έρνπλ πεξάζεη ην ζηάδην ηνπ ερεηηθνύ πεηξακαηηζκνύ θαη δέρνληαη ηππηθή 

κάζεζε. Η πξνπαξαζθεπαζηηθή αθνπζηηθόηεηα σζηόζν είλαη έλαο ηύπνο 

αθνπζηηθόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο 

κνπζηθήο θιπαξίαο δειαδή ζην ζηάδην ηνπ κνπζηθνύ πεηξακαηηζκνύ ησλ παηδηώλ 

(ηάκνπ, 2009) θαη δέρνληαη άηππε κνπζηθή θαζνδήγεζε, είηε απηή παξνπζηάδεηαη 

δνκεκέλε είηε όρη (Gordon, 2003). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ηθαλόηεηα 

αθνπζηηθόηεηαο δηακνξθώλεηαη ζηελ ειηθία ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Flohr, 1981· 

Jessup, 1984· Levinowitz, 1985· Zimmerman, 1986· Gouzouasis, 1987, 1991).  

Σα ηξία ζηάδηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο αθνπζηηθόηεηαο είλαη ε 

πξνζαξκνγή, ε  κίκεζε, θαη ε αθνκνίσζε. Ο Gordon (2003) ζεσξεί όηη ην παηδί 

αθνκνηώλεη ην κνπζηθό ζπληαθηηθό όηαλ κπνξεί θαη θηλείηαη κε νιόθιεξν ην ζώκα 

ρξεζηκνπνηώληαο ζπλερόκελε θίλεζε θαη ειεύζεξε αλαπλνή γηα λα ηξαγνπδήζεη 

ζσζηά ηνληθά κνηίβα θαη λα απαγγείιεη ξπζκηθά ζρήκαηα. Μέρξη ην παηδί λα επηηύρεη 

απηέο ηηο ηθαλόηεηεο, ιέκε όηη βξίζθεηαη αθόκε ζην πξώην ζηάδην ηεο κνπζηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο, ην ζηάδην ηεο πξνζαξκνγήο πνπ δηαξθεί από ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 2 εηώλ πεξίπνπ (Reynolds, 2005· ηάκνπ, 2009). ε απηό ην ζηάδην 

αλήθνπλ νη ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην παηδί εθηίζεηαη ζε κνπζηθά 

εξεζίζκαηα, αξρίδεη λα παξαηεξεί θαη λα απνξξνθάεη ηε κνπζηθή πνπ ππάξρεη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη μεθηλά λα πεηξακαηίδεηαη (Gordon, 2003· Reynolds, 2005). Αλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ ζπλερίζεη λα είλαη επαλαιακβαλόκελν κε ραξνύκελν θαη 

παηγληώδε ραξαθηήξα, ηόηε ην παηδί ζα αξρίζεη κηα κνπζηθή θιπαξία/ερεηηθό 

πεηξακαηηζκό αθαηαιαβίζηηθν γηα ηνπο ελήιηθεο πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ δεύηεξνπ 
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ζηαδίνπ ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο αθνπζηηθόηεηαο ηεο κίκεζεο από ηελ ειηθία ησλ 2 

σο 4 ρξνλώλ (Reynolds, 2005· ηάκνπ, 2009). Τπάξρνπλ δπν ππνθαηεγνξίεο ζην 

ζηάδην ηεο κίκεζεο, ε ιαλζαζκέλε κίκεζε θαη ε ζσζηή κίκεζε ή «ζπάζηκν ηνπ 

θώδηθα». ην ζηάδην ηεο ιαλζαζκέλεο κίκεζεο, ην παηδί κπνξεί λα κελ μερσξίδεη ηε 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζσζηήο θαη ιαλζαζκέλεο απόθξηζεο. Όκσο κε ηε ζπλερή 

αθξόαζε ησλ κνπζηθώλ εξεζηζκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ θπζηθό θαη αβίαζην ζα 

πξνρσξήζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο κίκεζεο, όπνπ ην παηδί ζα ζπάζεη ηνλ θώδηθα 

θαη ζα κπνξεί λα κηκεζεί ζσζηά θαη κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα κηθξά ηνληθά ή 

ξπζκηθά κνπζηθά κνηίβα ή θξάζεηο (Reynolds, 2005· ηάκνπ, 2009).  

Σα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο έρνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο  κε ηα ζηάδηα 

ηεο κνπζηθήο αλάπηπμεο. Έηζη ινηπόλ, όπσο ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο ην παηδί 

μεθηλάεη λα κηκείηαη κηθξέο θξάζεηο θαη όρη νιόθιεξεο πξνηάζεηο, έηζη θαη ζηε 

κνπζηθή μεθηλάεη λα κηκείηαη ζύληνκα κνηίβα θαη έπεηηα κηθξέο θξάζεηο (ηάκνπ, 

2009). Από ηελ ειηθία ησλ 3 ρξόλσλ κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 5 ρξόλσλ, ην παηδί 

ζπλερίδεη λα βειηηώλεη ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία κηκείηαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα από κηα παηγληώδε αηκόζθαηξα άηππεο θαζνδήγεζεο. Όπσο 

ζεκεηώλεη ε ηάκνπ (2009), κέζα από κηα ηέηνηα έθζεζε, «ηα παηδηά ζύληνκα ζα 

αλαπηύμνπλ έλα ξεπεξηόξην εθθνξάο κεισδηθώλ θαη ξπζκηθώλ κνηίβσλ θαη αξγόηεξα 

ηξαγνπδηώλ θαη ξπζκηθώλ αθνινπζηώλ» (ζει. 173-174). Έηζη έρνληαο αλαπηύμεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα ηξαγνπδνύλ ζσζηά ηα ηνληθά ύςε θαη λα ρηππνύλ ηνλ παικό ζην ζώκα 

ηνπο, έρνπλ πεξάζεη ζην ηξίην ζηάδην ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο αθνπζηηθόηεηαο, ηελ 

αθνκνίσζε, πνπ ζπλήζσο δηαξθεί από ηελ ειηθία ησλ 4 ρξόλσλ κέρξη θαη ηελ ειηθία 

ησλ 6 ρξόλσλ, θαη επηηπγράλεηαη κέζα από δπν ζηάδηα ή ππνθαηεγνξίεο. Σν πξώην 

ζηάδην είλαη απηό ζην νπνίν ην παηδί απνθξίλεηαη ζσζηά αιιά δε κπνξεί λα 

ζπληνλίζεη ην ηξαγνύδη ή ηηο θηλήζεηο ηνπ κε ηελ αλαπλνή ηνπ, ελώ ην δεύηεξν ζηάδην 
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είλαη απηό όπνπ ην παηδί απνθηά ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ θηλήζεώλ ηνπ θαη ηεο 

αλαπλνήο. ύκθσλα κε ηνλ Gordon (1990), ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ηξαγνπδάλε ό,ηη 

αθνύλε θαη λα αθνύλε απηό πνπ ηξαγνπδάλε. Έηζη ινηπόλ ην παηδί έρεη θηάζεη ζε κηα 

κεισδηθή θαη ξπζκηθή σξηκόηεηα, έρεη απνθηήζεη κνπζηθή εηνηκόηεηα θαη κπνξεί λα 

δερηεί πιένλ ηππηθή κνπζηθή θαζνδήγεζε ή δηδαζθαιία από ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(ηάκνπ, 2009). 
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2. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣO ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ 

2.1. Σν απζόξκεην ηξαγνύδη ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

 Η εκθάληζε ηνπ απηνζρέδηνπ ηξαγνπδηνύ έρεη επηβεβαησζεί σο 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ ζε κειέηεο πιεζπζκώλ κε δηαθνξεηηθό 

πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, όπσο ζηηο ΗΠΑ (Moorhead & Pond, 1941, 1978· Dowling, 

1984· Campbell, 1998), Γεξκαλία (Moog, 1976), ζηε Ννξβεγία, (Bjorkvold, 1989), 

νπεδία (Sundin, 1998), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (Davies, 1986, 1992; Davindson, 

1994), Καλαδάο (Mang, 2005), Ιηαιία (Tarfuri & Villa, 2002), θαη Απζηξαιία 

(Barrett, 2003).  

ύκθσλα κε ηνπο Moorhead & Pond (1941, 1978) ην απζόξκεην ηξαγνύδη 

παξαηεξήζεθε ζην πιαίζην πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιινηε ήηαλ ειεύζεξν 

ξπζκηθά κε ηε κνξθή ησλ απιώλ ηξαγνπδηώλ (plainsong), θαη άιινηε πην δνκεκέλν 

έρνληαο ηε κνξθή ξπζκηθώλ ή κεισδηθώλ απαγγειηώλ (chant). Οη Moorhead & Pond 

(1978) πξνηείλνπλ όηη ε ξπζκηθή ή κεισδηθή απαγγειία είλαη ην πην αξρηθό είδνο 

παηδηθνύ ηξαγνπδηνύ.  

 ε αληίζεζε κε ηελ πην λαηνπξαιηζηηθή κειέηε ησλ Moorhead & Pond 

(1978), o Moog δνύιεςε ζηε Γεξκαλία  κειεηώληαο ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κε 

βάζε ηελ ειηθία ζην απζόξκεην ηξαγνύδη ησλ παηδηώλ. Μειεηήζεθαλ πάλσ από 500 

παηδηά ειηθίαο από 6 κελώλ κέρξη 8 ρξνλώλ κε κεγάιν αξηζκό κνπζηθώλ απνθξίζεσλ. 

Από ηηο θσλεηηθέο απνθξίζεηο ησλ κηθξόηεξσλ παηδηώλ ζηε κειέηε ηνπ, έθηαζε ζε 

έλα δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηε κνπζηθή θιπαξία θαη ζηηο θσλήζεηο (vocalization). 

Απηό πνπ ν Moog νξίδεη σο κνπζηθή θιπαξία θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε ηελ θαηεγνξία 

ησλ «plainsong» ησλ Moorhead & Pond ηα νπνία είλαη απιά απηνζρέδηα ηξαγνύδηα, 

ρσξίο ιόγηα, ειεύζεξα ξπζκηθά θαη θπκαίλνληαη ζε κηα κεγάιε ηνληθή πνηθηιία. 
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Ο Moog (1976) πξνζέθεξε κία βάζε γηα ηελ εξκελεία ησλ κνπζηθώλ 

δεκηνπξγηώλ ησλ παηδηώλ κε βάζε ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη κνπζηθέο ζπλζέζεηο ησλ 

παηδηώλ θαίλεηαη λα αθνινπζνύλ κηα αλαπηπμηαθή αθνινπζία κέζσ ηεο βαζηάο 

απόθηεζεο γλώζεσλ (mastery), ηεο κίκεζεο (imitation) θαη ηνπ δεκηνπξγηθνύ 

παηρληδηνύ (imaginative play). Ο Moog παξαηήξεζε βξέθε 6 κελώλ, ειηθία θαηά ηελ 

νπνία ε  πξνζνρή δίλεηαη θαηά πξώην ιόγν ζηνλ ήρν. Αλαθέξεηαη θαη ζε άιινπο 

εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε, όπσο ν Mursell, πνπ ππνζηεξίδεη όηη 

«ππάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα λα πηζηέςνπκε  όηη ε πξώηε απόθξηζε ησλ  κηθξώλ 

παηδηώλ ζηε κνπζηθή είλαη πξώηα ζηνλ ηόλν θαη όρη όπσο έρεη εηπσζεί ρσξίο πνιιέο 

απνδείμεηο ζηνλ ξπζκό ή ζηε κεισδία» (Mursell, 1948:30). 

ύκθσλα ινηπόλ ηόζν κε ηνλ Moog όζν θαη κε ηνλ Mursell, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο λεπηαθήο ειηθίαο ην παηδί είλαη πεξηζζόηεξν απνξξνθεκέλν 

κε ην ηνληθό πεξηερόκελν παξά κε νηηδήπνηε άιιν. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Moog κε 

κηθξά παηδηά ηνλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη «θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ 

ρξόλνπ είλαη αθόκε ε αηζζεηήξηα εληύπσζε ηνπ ήρνπ, καδί κε ην ξπζκό, πνπ 

απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο» (ζει 86). Παξαηήξεζε επίζεο όηη πξηλ 

ηελ ειηθία ηνπ ελόο ρξόλνπ ηα ηξαγνύδηα ησλ παηδηώλ «δελ έρνπλ θακία νκνηόηεηα κε 

ηα ηξαγνύδηα  πνπ ηξαγνπδηνύληαη ή παίδνληαη γηα ηα παηδηά» (ζει 62). Απηό πνπ ν 

Moog απνθαιεί ερεηηθό πεηξακαηηζκό ή θιπαξία (musical babbling) είλαη 

απνηέιεζκα ηεο επραξίζηεζεο πνπ ληώζνπλ ηα παηδηά όηαλ μεθηλάλε λα ειέγρνπλε ηνλ 

ήρν. Δπίζεο καο ππνδεηθλύεη κηα αλαπηπμηαθή πνξεία από ηε κνπζηθή θιπαξία ζηελ 

ειηθία 1-2 ρξνλώλ κέρξη ην απζόξκεην ηξαγνύδη ζηελ ειηθία ησλ 2-3 ρξνλώλ. 

Πξόθεηηαη γηα απηνζρέδηα ηξαγνύδηα ηα νπνία ην παηδί ηξαγνπδά κόλν ηνπ, ζε κνλέο 

ζπιιαβέο ή θσλήκαηα, είλαη άκνξθα ξπζκηθά θαη πεξηιακβάλνπλ κηθξνηόλνπο. 

Αθόκε  πξόθεηηαη ζπρλά γηα επαλαιήςεηο γλσζηώλ ηξαγνπδηώλ ζηα νπνία ηα παηδηά 
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βάδνπλ κηθξέο δηθέο ηνπο θξάζεηο, ζπλήζσο ελσκέλεο κε ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

ηνπο θιπαξίαο (Young, 2003). 

   Ο Bjorkvold (1989) παξαηήξεζε όηη ηα ηξαγνύδηα πνπ απνηεινύλ απαγγειία 

κεισδηθή  ή ξπζκηθή ζπληζηνύλ ηελ θπξίαξρε κνξθή ηεο απζόξκεηεο θσλεηηθήο 

έθθξαζεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ παίδνπλ ζε νκάδεο, απνδίδνληαο έηζη θαη κηα 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ζην είδνο απηό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αλ θαη ην θνηλσληθό απιό 

ηξαγνύδη ησλ παηδηώλ ήηαλ ην θύξην ελδηαθέξνλ ηνπ, ε δνπιεηά ηνπ πεξηιακβάλεη θαη 

θνκκάηηα από ηξαγνύδηα πνπ αλαπαξάγνληαη κε άιιε κνξθή (Young, 2003). Μηα 

θπξίαξρε ζέζε ηεο έξεπλαο ηνπ απζόξκεηνπ παηδηθνύ ηξαγνπδηνύ είλαη λα 

θαηαλνεζεί ην πώο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηα ηξαγνύδηα ηεο 

θνπιηνύξαο ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ αθνξά ηόζν ζηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα 

ηξαγνπδνύλ, όζν θαη ζηελ αλαπηπζζόκελε αληίιεςε ηεο ηνληθόηεηαο θαη ηεο θόξκαο 

ηνπ ηξαγνπδηνύ (Young, 2003). 

 Δπίζεο ν Bjorkvold (1989) έρεη ραξαθηεξίζεη ηα πξώηα παηδηθά 

ηξαγνύδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κνπζηθή θιπαξία θαη ην θσλεηηθό παηρλίδη, θαη 

ραξαθηεξίδνληαη από γθιηζάλην, κηθξνδηαζηήκαηα θαη ειεύζεξνπο ξπζκνύο ζαλ 

«ξεπζηά/άκνξθα». Απηνύ ηνπ είδνπο ηα ηξαγνύδηα πξνθύπηνπλ θαηά ηνλ πξώην 

ρξόλν ηεο δσήο, θαη θαζώο ηα παηδηά αλαπηύζζνληαη, βαζίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο 

κνπζηθέο θόξκεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπο γηα λα θηηάμνπλ «ζπγθεθξηκέλα ηξαγνύδηα» 

(standard songs), πηνζεηώληαο γλσζηά ηξαγνύδηα θαη δηακνξθώλνληάο ηα αλάινγα κε 

ην παηρλίδη ηνπο, κε ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Μηα αθόκε θαηεγνξία 

ηξαγνπδηώλ, ηα «θνξκαξηζκέλα ηξαγνύδηα» (song formulas) παξαηεξείηαη από ηνλ 

Bjorkvold όπνπ ηα παηδηά δίλνπλ έκθαζε ζηε ρξήζε κνπζηθώλ θνξκώλ ζην 

επηθνηλσληαθό παηρλίδη κε ηνπο άιινπο. Σα ηξαγνύδηα απηά ζπκίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ 
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απαγγέιινληαη ξπζκηθά ζηα απιά ηξαγνύδηα πνπ είραλ ππνδείμεη νη Moorhead & 

Pond (1941/1978).  

O ζθνπόο θαη ην λόεκα ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ επηλννύλ ηα παηδηά ζπλδέεηαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο, ηελ πξώηκε αλάπηπμε ηνπ ηξαγνπδηνύ, θαη ηελ αλάγθε 

γηα έθθξαζε ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ βησκάησλ ηνπο (Bjorkvold, 

1989· Campbell, 1998). Μέζα από κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ απζόξκεηνπ 

ηξαγνπδηνύ θαη παηρληδηνύ ζε ηξία δεκόζηα λεπηαγσγεία ζε έλα ρξόλν, ν Bjorkvold 

ππνδεηθλύεη ηξεηο βαζηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηα 

ηξαγνύδηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα απηνζρέδηα ηξαγνύδηα. Απηνί είλαη: α) ε 

αλαινγηθή κίκεζε, ζηελ νπνία ηα ηξαγνύδηα γίλνληαη ν ήρνο γηα ην αλάινγν παηρλίδη, 

β) ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, ζηελ νπνία απηά ηα ηξαγνύδηα έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία λα «πεηξάμνπλ ηνπο θίινπο, λα ξσηήζνπλ, λα απαληήζνπλ, 

λα δηαηάμνπλ», θαη γ) νη ρξσκαηηζκνί ερεηηθνύ θόληνπ, όπνπ γλσζηά ηξαγνύδηα 

ζπλνδεύνπλ ην παηρλίδη κε έλαλ άηππν ηξόπν. Γηα ηνλ Bjorkvold (1989), ην 

απζόξκεην ηξαγνύδη είλαη έλαο θνηλόο θώδηθαο ηεο παηδηθήο θνπιηνύξαο αλαγθαίνο 

γηα ηελ έθθξαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηαηξηάδνπλ κε 

απηέο ηεο Campbell, (2002) πνπ αθνξνύλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ, 

ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε, δηαζθέδαζε, επηθνηλσλία, θαη θπζηθή απόθξηζε ζε 

δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο  (Barrett, 2006). 

 Αλαιύζεηο ησλ απηνζρέδησλ ηξαγνπδηώλ σο πξντόλησλ ππνδεηθλύνπλ όηη ηα 

παηδηά αθνινπζνύλ ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθέο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνύλ λα ζπλαρζνύλ από ηελ αλάιπζε απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλάιεςε, ρξήζε θαη επαλ- επεμεξγαζία γλώξηκνπ 

ζηα παηδηά πιηθνύ, όπσο παηδηθά ηξαγνύδηα, ξίκεο θαη ηξαγνύδηα ηεο επνρήο θαη ε 

παξαγσγή απζεληηθνύ πιηθνύ κέζα από ηνλ απζόξκεην απηνζρεδηαζκό, ηελ 
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επαλάιεςε θαη ηελ αλάπηπμε θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο ηξαγνπδηνύ (Davies, 1986, 

1992; Barrett, 2003). Δπίζεο ε Davies, (1986) ζεκεηώλεη όηη ην απζόξκεην ηξαγνύδη 

ελόο παηδηνύ 3 ρξνλώλ, καο απνθαιύπηεη πόζε κνπζηθή έρεη απνξξνθήζεη ην παηδί 

από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηε βξεθηθή ηνπ ειηθία. πλερίδεη όηη απηνύ ηνπ είδνπο ηα 

ηξαγνύδηα δαλείδνληαη ραξαθηεξηζηηθά από ηξαγνύδηα πνπ γλσξίδνπλ ήδε ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηνπ pot-pourri. Αθόκε καο ππνδεηθλύεη όηη ηα πξώηα 

ηξαγνύδηα ησλ παηδηώλ έρνπλ ραξαθηήξα αθεγεκαηηθό θαη θάπνηα κέξε ηνπο είλαη 

πξόδα θαη θάπνηα άιια ηξαγνύδη.    

 Η αλάιπζε επίζεο ηεο Dowling (1982) γηα ην απζόξκεην ηξαγνύδη, ηεο έδσζε 

ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςεη ηελ πξόνδν από ηελ ζπρλά ηνληθά αζηαζή επαλάιεςε 

κηθξώλ κεξώλ ησλ ηξαγνπδηώλ ζε παηδηά 2 ρξνλώλ, σο  ηελ πην ζηαζεξή ηνληθόηεηα 

θαη ηθαλόηεηα παξαγσγήο κεγαιύηεξσλ θνκκαηηώλ πνπ ζπκβαίλεη κε ηα κεγαιύηεξα 

παηδηά. Η έξεπλα Project Zero ελδηαθέξζεθε λα δηεξεπλήζεη ηελ δηαδηθαζία 

αλαπαξαγσγήο γλσζηώλ ηξαγνπδηώλ από ηα παηδηά θαη ηελ απμαλόκελε ηθαλόηεηά 

ηνπο λα θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο απζόξκεηα ηξαγνύδηα (Davidson, 1983). 

Ο Sundin (1998) δνπιεύεη ζηε νπεδία θαη θαηαιήγεη ζε δπν θαηεγνξίεο 

απζόξκεησλ ηξαγνπδηώλ: α) κεισδηθή ή ξπζκηθή απαγγειία ιέμεσλ ηελ νπνία ηελ 

νλνκάδεη «θνξκαξηζκέλα ηξαγνύδηα» (formula songs) θαη β) ειεύζεξα κεισδηθά 

ηξαγνύδηα. Απηέο νη θαηεγνξίεο ηνπ Sundin ηαηξηάδνπλ κε ηηο θαηεγνξίεο παηδηθνύ 

ηξαγνπδηνύ ησλ Moorhead & Pond ηε κεισδηθή θαη ξπζκηθή απαγγειία (chant) θαη 

ηα απιά ηξαγνύδηα (plainsongs). Αιιά είλαη δηαθνξεηηθόο ν νξηζκόο ηνπ γηα ηα 

θνξκαξηζκέλα ηξαγνύδηα από ηνλ νξηζκό ηνπ Bjorkvold γηα απηά ηα ηξαγνύδηα (song 

formulas). Ο Bjorkvold ππνζηεξίδεη όηη ηα θνξκαξηζκέλα ηξαγνύδηα έρνπλ σο ζηόρν 

ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ κε ηα άιια παηδηά θαη κε ηνπο ελήιηθεο 

ελώ από ηελ κειέηε ηνπ Sundin πξνθύπηεη όηη ηα ηξαγνύδηα απηά είλαη θπξίσο 
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αηνκηθή εζσζηξεθήο δξαζηεξηόηεηα ελώ ην απιό ηξαγνύδη (κεισδηθή ή ξπζκηθή 

απαγγειία ιέμεσλ) παξάγεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζην πιαίζην ηεο νκαδηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ησλ παηδηώλ. Όπσο θαη ζηελ κειέηε ησλ Moorhead & Pond (1941, 

1978), έηζη θαη ν Sundin παξαηεξεί νκάδεο παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ 

ηνπο παηρληδηνύ.  

ε πην πξόζθαηεο κειέηεο κε παηδηά  2 θαη 3 ρξνλώλ ζε ειεύζεξν παηρλίδη ζην 

θπζηθό ηνπο ρώξν (Young, 2002), πξνηείλεηαη όηη ηα απζόξκεηα ηξαγνύδηα ησλ 

κηθξώλ παηδηώλ αγθαιηάδνπλ κηα κεγάιε πεξηνρή από κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο ηηο 

νπνίεο ε Young ηηο θαηαηάζζεη ζε έμη θαηεγνξίεο θσλεηηθνύ παηρληδηνύ: α) ηηο 

ειεύζεξεο θσλήζεηο (free- flow vocalization), δειαδή ρσξίο ιόγηα θσλεηηθέο 

δεκηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην κνλαρηθό παηρλίδη κε κε θαζνξηζκέλν κνπζηθό 

ζρήκα, β) ηελ κεισδηθή ή ξπζκηθή απαγγειία (chanting) κηθξώλ, 

επαλαιακβαλόκελσλ θξάζεσλ, γ) ηελ αλαπαξαγσγή γλσζηώλ ηξαγνπδηώλ, δ) 

θσλήζεηο ζπλνδεπόκελεο από θίλεζε ηνπ εαπηνύ ή αληηθεηκέλσλ (movement 

vocalizing), ε) ηξαγνύδη γηα θίλεζε (ζε ζπλδπαζκό κε ην δξακαηηθό παηρλίδη) θαη ζη) 

ηε κίκεζε ήρσλ. Αλάινγε κειέηε κε παξαθείκελα ειηθηαθά γθξνππ (Young, 2002) 

δείρλνπλ όηη, θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ηα κηθξόηεξα παηδηά (1-2 ρξόλσλ) 

ηξαγνπδάλε ιηγόηεξν ζε ειεύζεξν παηρλίδη, ελώ ηα παηδηά ειηθίαο 3-4 ρξόλσλ 

μνδεύνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε ιεθηηθή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο παξά 

ζηηο ηξαγνπδηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κηαο ηέηνηαο ζπλαλαζηξνθήο. Μπνξεί λα 

ζπκβαίλεη όηη ε ειηθία 2-3 ρξνλώλ είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη 

έμαξζε ηνπ απηνζρέδηνπ ηξαγνπδηνύ, αλάινγε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξέρεη ην νηθείν 

πεξηβάιινλ θαη ην  γισζζηθό θάζκα ησλ παηδηώλ. 
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2.2. Γηάθνξα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ην παηδηθό ηξαγνύδη 

Γηαηνληθνί θζόγγνη - Αξπίζκαηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη είλαη επθνιόηεξν 

ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ δπν ή θαη ηξείο δηαηνληθνύο θαη βεκαηηθνύο θζόγγνπο ζε 

ζρέζε κε ηα αξπίζκαηα. (Gordon, 1990· Gouzouasis, 1991· Guilmartin & Levinowitz, 

1989- 2000). Δπεηδή ηα θσλεηηθά γιηζηξήκαηα κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από ηα παηδηά 

όζν κηθξά θαη αλ είλαη, αθόκε θαη από ηνλ 1
ν
 κήλα ηεο ειηθίαο ηνπο, νη δηαδνρηθνί 

θζόγγνη ζεσξνύληαη όηη είλαη έλα θπζηνινγηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηνληθήο 

αλάπηπμεο ηεο θσλήο ηνπο. ε αληίζεζε κε ηα αξπίζκαηα πνπ απαηηνύλ πεξηζζόηεξε 

θσλεηηθή αθξίβεηα ηελ νπνία ηα παηδηά ηελ απνθηνύλ πξνο ην 6
ν
 ρξόλν ηεο ειηθίαο 

ηνπο (Hillel et al., 2003).  

Αηνκηθό θαη νκαδηθό ηξαγνύδη. Οη Updegraff, Heilinger, Learned (1938) 

ζεκεηώλνπλ όηη ην παηδί ζηελ ειηθία ησλ 5 ρξνλώλ πνπ κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη 

ζσζηά κόλν ηνπ, δπζθνιεύεηαη λα ζπληνλίζεη ηελ θσλή  ηνπ κε ηηο θσλέο ησλ άιισλ 

παηδηώλ κέζα ζε κηα νκάδα. Πην πξόζθαηεο έξεπλεο ππνζηήξημαλ απηό ην εύξεκα 

(Goetze, 1985/1986· Smale, 1988· Goetze & Horii, 1989). O Green (1994) ζε κηα ηνπ 

κειέηε κε παηδηά ηεο 1
εο

, 2
εο

, 3
εο

 ηάμεο βξήθε ην αληίζεην, ελώ ν Cooper (1995) δελ 

βξήθε ζεκαληηθή δηαθνξά. Η Rutkowski (1996) πξνρώξεζε πεξηζζόηεξν ηελ ηδέα 

παξέρνληαο ζηα παηδηά ηνπ  λεπηαγσγείνπ έλα ζπλδπαζκό από νκαδηθό θαη αηνκηθό 

ηξαγνύδη θαη βξήθε όηη ηα παηδηά έγηλαλ πεξηζζόηεξν αθξηβείο ηξαγνπδηζηέο θαη κε 

ηνπο δπν ηξόπνπο. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ Mizener (2008), ην αηνκηθό ηξαγνύδη 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα λα αλαπηύμνπλ ηα παηδηά ηελ ηξαγνπδηζηηθή ηνπο αθξίβεηα, 

άξα ην νκαδηθό ηξαγνύδη δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά ην αηνκηθό. 

Σξαγνύδη κε ιέμεηο ή κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο. Η  Goetze (1985/1986)  βξήθε 

όηη ε ρξήζε ηεο ζπιιαβήο «ινπ»  βνεζάεη ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά . ε κηα 

αθόκε κειέηε κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δε βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 
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απόδνζε ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ηε ρξήζε ιέμεσλ ή κε ηε ρξήζε νπδέηεξσλ ζπιιαβώλ 

(Smale, 1988), όπσο θαη ζε άιιεο δπν κειέηεο πνπ έγηλαλ κε παηδηά λεπηαγσγείνπ θαη 

1
εο

 δεκνηηθνύ θαζώο θαη κε 4ρξνλα (Levinowitz, 1989· Jocobi -Karna, 1996). Σα 

πνιύ κηθξά παηδηά πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο ηείλνπλ λα 

απνδίδνπλ κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα ζε αζθήζεηο ηξαγνπδηνύ κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο 

όπσο «κπα» ή «ηνπ» παξά ζε ηξαγνύδηα κε πνιιέο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο (Gouzouasis, 

1987). Σα κηθξά παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζην λα απνδώζνπλ αθξηβώο 

θαη ηα ιόγηα θαη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ (Welch 1979a, 2000· Davidson, 1994). 

Αλάιπζε κειεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ  ηξαγνπδηνύ (Welch et al. 

1996, 1997, 1998, Welch, 2005a) δείρλνπλ όηη πνιιά κηθξά παηδηά ζπκνύληαη κε 

αθξίβεηα ηα ιόγηα ελόο ηξαγνπδηνύ πνπ δηδάρηεθαλ θαη δε ζπκνύληαη κε αθξίβεηα ηα 

ηνληθά ύςε πνπ ππάξρνπλ ζην ηξαγνύδη. ε κηα άιιε κειέηε νη Welch, Sergeant & 

White (1995/1996) βξήθαλ παξόκνηα απνηειέζκαηα κε πξνεγνύκελεο κειέηεο πνπ 

έθαλαλ κε παηδηά ειηθίαο 5 εηώλ. Σα παηδηά ηξαγνπδνύλ απιέο λόηεο, κνηίβα κε ηξεηο 

ή ηέζζεξηο λόηεο, γιηζηξήκαηα θαη νιόθιεξα ηξαγνύδηα. Σα παηδηά είραλ 

πεξηζζόηεξε αθξίβεηα ζηηο απνθξίζεηο ηνπο όηαλ απηέο ήηαλ ρσξίο ιόγηα/ιέμεηο. Οη 

κεκνλσκέλεο λόηεο θαη απιά γιηζηξήκαηα είραλ πεξηζζόηεξε αθξίβεηα από όηη ηα 

κνηίβα θαη ηα κνηίβα είραλ πεξηζζόηεξε αθξίβεηα από ην νιόθιεξν ηξαγνύδη. 

Σξαγνύδη κε ή ρσξίο ζπλνδεία. Οη  Petzold (1969) θαη Stauffer (1986) βξήθαλ 

όηη ε απιή ζπλνδεία δελ βνεζάεη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο  ειηθίαο λα ηξαγνπδήζνπλ 

ζσζηά. Οκνίσο κηα άιιε κειέηε ηνπ Gouzouasis (1987) έδεημε όηη ε εθκάζεζε ηνπ 

ηξαγνπδηνύ ρσξίο ζπλνδεία δηεπθνιύλεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ρακειή αθνπζηηθόηεηα/ 

αθνπζηηθή ηθαλόηεηα. Από ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ πςειή αθνπζηηθή 

ηθαλόηεηα/αθνπζηηθόηεηα πξνζδνθνύκε λα ηξαγνπδνύλ κε αθξίβεηα είηε ζπλνδεύεηαη 

ην ηξαγνύδη είηε όρη. Δπίζεο θαη νη Atterbury & Silcox (1993)  ζπκθσλνύλ κε ηηο 
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πξνεγνύκελεο κειέηεο. Οη Goetze, Cooper, & Brown (1990) από ηελ άιιε πιεπξά 

ππνζηεξίδνπλ όηη ε απιή αξκνληθή ζπλνδεία θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηελ 

ηξαγνπδηζηηθή αθξίβεηα ελώ ε πεξίπινθε θαη ε παξάθσλε ζπλνδεία επηδξά αξλεηηθά 

θαη κεηώλεη ηελ αθξίβεηα ησλ παηδηώλ. Τπάξρεη θαη ε άπνςε ηνπ Hale (1977) ε νπνία 

ππνζηεξίδεη όηη ε κεισδηθή θαη ε αξκνληθή ζπλνδεία επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ 

ηξαγνπδηζηηθή αθξίβεηα ησλ παηδηώλ από όηη ε αξκνληθή ζπλνδεία από κόλε ηεο. 

Σν ζσζηό πξόηππν γηα ην ηξαγνύδη. Γεληθά έρεη βξεζεί όηη ηα παηδηά πνπ είλαη 

ζίγνπξα γηα ην ηξαγνύδη ηνπο αληηδξνύλ ζεηηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξαγνπδηζηηθό 

πξόηππν. Σα παηδηά όκσο πνπ ληώζνπλ αβεβαηόηεηα γηα ην ηξαγνύδη ηνπο 

πξνζπαζνύλ λα βξνπλ κνληέια πξνο κίκεζε (Loong & Lineburg, 2000). Σα παηδηά 5-

6 ρξόλσλ κηκνύληαη θαιύηεξα αλ ην κνληέιν ηεο θσλήο πνπ ηνπο ηξαγνπδάεη είλαη 

ζειπθό (Sims, Moore, & Kuhn, 1982). Σα παηδηά ζηελ ειηθία 5-8 εηώλ έρνπλ 

θαιύηεξε απόδνζε όηαλ ην πξόηππό ηνπο είλαη κηα θσλή ρσξίο βηκπξάην παξά κηα 

θσλή κε βηκπξάην (Yarbrough, Bowers, & Benson, 1992). Ο  Green (1990) βξήθε όηη 

ηα παηδηά ζηηο ηάμεηο 1
ε
  θαη 2

αο
  απαληνύλ κε αθξίβεηα ζε έλα παηδηθό κνληέιν, ελώ 

νη ζπκκεηέρνληεο ηάμεσλ 3
εο

  κέρξη 5
εο

  είραλ κεγαιύηεξε πνζνζηηαία αθξίβεηα όηαλ 

απαληνύζαλ ζηελ ελήιηθε γπλαηθεία θσλή. Απνηειέζκαηα από άιιε έξεπλα γηα ην 

αλδξηθό θσλεηηθό πξόηππν ησλ Hendley and Persellin (1996) πξνηείλνπλ όηη ν 

άλδξαο ζα πξέπεη λα ηξαγνπδάεη κε θαιηζέην γηα λα κπνξνύλ ηα  παηδηά λα 

ηξαγνπδήζνπλ κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα.  

Γηάθξηζε ηνληθνύ  ύςνπο. Η Scott (1979) βξήθε όηη παηδηά ειηθίαο 3-5 ρξνλώλ 

θαηαθέξλνπλ λα δηαθξίλνπλ ην ηνληθό ύςνο κε ηε βνήζεηα  κνπζηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζίαδαλ πνξεία από ην επθνιόηεξν ζην δπζθνιόηεξν όζνλ 

αθνξά ην ηνληθό εύξνο, ηηο κεισδηθέο γξακκέο θαη ηα δηαζηήκαηα. Γηάθνξεο κειέηεο 

έγηλαλ γηα λα εληνπηζηεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηάθξηζεο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο θαη ηεο 
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θσλεηηθήο αθξίβεηαο (Zwissler 1972· Davies & Roberts, 1975· Apfelstadt, 1984· 

Feierabend, 1984· Rutkowski, 1986· Levinowitz, 1989· Feierabend & Saunders, 

1998), αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ ήηαλ κηθηά. Απνηειέζκαηα άιισλ 

κειεηώλ επηβεβαηώλνπλ όηη ε ξε4 κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα βνιηθό θέληξν θσλεηηθνύ 

ηνληθνύ ύςνπο γηα πνιιά κηθξά παηδηά γηα ην ηξαγνύδη (Young, 1976· Welch, 1979b· 

Geringer et al., 1981). 

Φσλεηηθό εύξνο. Γηάθνξεο κειέηεο  έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά ειηθίαο 5 σο 6 

εηώλ κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ην δηάζηεκα ηεο 9
εο

 (Wassun, 1979). Οη 

εξεπλεηέο κειεηώληαο ην εύξνο ηεο θσλήο θαη ηελ αθξίβεηα ζην ηνληθό ύςνο βξήθαλ 

όηη ηα παηδηά αιιάδνπλ ηόλν αλ ην ηξαγνύδη βγεη από ηελ ηνληθή πεξηνρή ηνπο. Έρεη 

επίζεο βξεζεί όηη ηδηαίηεξα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο αλαδεηθλύνπλ κεγαιύηεξν 

θσλεηηθό θάζκα όηαλ ηξαγνπδνύλ κνηίβα παξά όηαλ ηξαγνπδνύλ νιόθιεξν ην 

ηξαγνύδη (Flowers & Dunne-Sousa, 1990). Ο Veldhuis (1992) παξαηήξεζε ηηο 

απνθξίζεηο παηδηώλ 4 ρξνλώλ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ. Σα απζόξκεηα ηξαγνύδηα ησλ 

παηδηώλ ήηαλ ζε ςειόηεξν ηνληθό θάζκα από ηα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνύδηα πνπ 

ηξαγνύδεζαλ ηα παηδηά αηνκηθά ζηνλ εξεπλεηή. 

Ηιηθία θαη θύιν. Πνιιέο κειέηεο ζπκθσλνύλ όηη ηα παηδηά ηξαγνπδνύλ 

θαιύηεξα θαζώο κεγαιώλνπλ (Petzold, 1963· Flowers & Dune-Susa, 1990· Cooper, 

1995· Green, 1994· Moore, Brotons, Fyk & Castillo, 1997). Γηάθνξεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ όηη δελ εκθαλίδεηαη δηαθνξά ζηελ αθξίβεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ αλάκεζα 

ζηα δπν θύια (Petzold, 1963· Apfelstadt, 1984· Rutkowski, 1986· Smale, 1988), ελώ 

άιιεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα ηξαγνπδάλε πην ζσζηά από ηα 

αγόξηα (Jordan - DeCarbo, 1982· Goetze, 1985· Stauffer, 1985· Goetze and Horii 

1989· Green, 1994· Cooper, 1995· Moore, Brontons, Fyk, and Castillo, 1997). 
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Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηξαγνπδηώλ. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα 

βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηξαγoπδηζηηθή αθξίβεηα είλαη κέζα από ηε 

δεκηνπξγία ελόο θαηάιιεινπ ξεπεξηνξίνπ. Σν θσλεηηθό θάζκα, ηα δηαζηήκαηα, ε 

πνηόηεηα θαη ην θείκελν ησλ ηξαγνπδηώλ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ζηε θσλή ησλ 

παηδηώλ. Ο Moore et al. (1995-1996) παξαηήξεζε όηη ηα παηδηά κηκνύληαλ δηαζηεκηθά 

κνηίβα πνπ πεξηιάκβαλαλ ηα δηαζηήκαηα κεηαμύ ηεο ηαπηνθσλίαο θαη ηεο νθηάβαο. 

Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ επηινγή ηξαγνπδηώλ κε κηθξή έθηαζε θαη 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηαζηεκάησλ. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο είλαη 

θαηάιιειε γηα ηα κηθξά παηδηά δηόηη ε ρξήζε ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ηξαγνπδήζνπλ ρσξίο λα παξάγνπλ δηαθσλίεο (Αλδξνύηζνο, 2004). ηελ ζπλέρεηα κηα 

άιιε έξεπλα βαζηζκέλε ζηελ πξνεγνύκελε ησλ  Moore, Brotons, Fyk, and Castillo, 

(1997) ππνζηεξίδεη όηη νη βεκαηηθέο κεισδίεο είλαη πην εύθνιεο γηα λα ηηο 

ηξαγνπδήζνπλ ηα παηδηά από ηηο κεισδίεο κε πεδήκαηα. 

Οη κειέηεο επηβεβαηώλνπλ όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ ζε έλα 

ηνκέα πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθόο ηελ θσλεηηθή αλάπηπμε, δειαδή ζηελ ηθαλόηεηα λα 

ηαηξηάδνπλ ηα παηδηά ην ηνληθό ύςνο θαη ηηο κεισδίεο ηνπο κε ην ηνληθό ύςνο ηεο 

θσλήο πνπ αθνύλε (Welch, 1979a· Buckton, 1982· Cooksey et al., 1984· Fyk, 1985· 

Goetze, 1985· Gackle, 1987· Goetze et al., 1990· Green, 1990). Κάπνηεο άιιεο 

κειέηεο παξέρνπλ απνδείμεηο όηη νη αιιαγέο ζηελ ηθαλόηεηα ηεο θσλήο λα ηαηξηάδεη 

ην ηνληθό ύςνο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο (Moog, 1976· 

Davidson et al., 1979· Davidson, 1983· Dowling, 1984· Goetze, 1985· Rutkowski, 

1990· Kalmar, 1990). Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ πξνηείλνπλ όηη ε πνηόηεηα ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο/αμηνιόγεζεο καδί κε ηε κνπζηθή εκπεηξία κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαγνπδηνύ (Welch, 1985a, 1985b· Welch 

et al., 1989). Έρεη γίλεη αληηιεπηό όηη ε παξαζηαηηθή αλαηξνθνδόηεζε θαη ε 
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παξαζηαηηθή δηάλζεζε ησλ αθνπζηηθώλ γεγνλόησλ έρνπλ έλα ηζρπξό απνηέιεζκα 

ζηε κάζεζε. Πξώηα παξαδείγκαηα ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε απνηεινύλ ην ζύζηεκα 

ηνπ ηνληθνύ ζνι-θα κε ηε ρεηξνλνκηκηθή πνπ δνύιεςε πξώηνο ν Curwen. Αληίζηνηρα 

ζηε ζπλέρεηα ην επηηειείν ησλ ζρνιείσλ πνπ αθνινπζνύζαλ ην ζύζηεκα Kodály θαη 

ε αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο πνπ πξνηάζεθαλ από ηελ 

Justine Ward ζηελ κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο, θαζώο θαη ηνπ Romaine (1961)  ζηε 

δνπιεηά ηνπ κε ηνπο αλαπηπζζόκελνπο ηξαγνπδηζηέο. Πην πξόζθαηα ε νπηηθή 

αλαηξνθνδόηεζε έρεη δείμεη όηη είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θσλεηηθνύ 

ηαηξηάζκαηνο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο (Cobes, 1972· Welch, 1985a) θαη έρεη ελζσκαησζεί 

ζπζηεκαηηθά ζηελ ζεξαπεία παζνινγηώλ ηεο θσλήο ηόζν ζε επαγγεικαηίεο όζν θαη 

ζε αλεθπαίδεπηνπο ρξήζηεο ηεο θσλήο (Welch & MacCurtain, 1986· Abitbol, 1988). 

Ο Welch (1986, 2005b) έρεη πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηε ζπιινγηθή εξκελεία 

δηάθνξσλ εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε αλαπηπμηαθή ελόηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη από ηδηαίηεξεο ηξαγνπδηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ζπκπεξηθνξέο 

ηξαγνπδηνύ όπσο νη αθόινπζεο: ην πξώην ζηάδην, ηα ιόγηα ελόο ηξαγνπδηνύ 

θαίλεηαη λα είλαη ην αξρηθό θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ηε κεισδία 

(Moog, 1976· Goetze, 1985· Welch, 1986· Rutkowski, 1990). ην δεύηεξν ζηάδην, 

ππάξρεη κηα επίγλσζε όηη ην θσλεηηθό ηνληθό ύςνο κπνξεί λα είλαη κηα ζπλεηδεηή 

δηαδηθαζία θαη όηη νη αιιαγέο ηνπ είλαη ειεγρόκελεο. ην ηξίην ζηάδην, ηα παηδηά 

μεθηλάλε λα ηξαγνπδνύλ πξώηα ην κεισδηθό πεξίγξακκα θαη ζηαδηαθά αθνινπζνύλ 

ηε γεληθή γξακκή ηεο κεισδίαο πνπ έρνπκε ζαλ ηειηθό ζηόρν. (Davidson et al., 1979· 

Fyk, 1985· Welch, 1986· Rutkowski, 1990). ην ηέηαξην ζηάδην, ην κεισδηθό ζρήκα 

θαη ην ηνληθό ύςνο είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αθξηβή, αιιά κεξηθέο αιιαγέο ζηελ 

ηνληθόηεηα κπνξνύλ λα ζπκβνύλ (Fyk, 1985· Welch, 1986). Σέινο ζην πέκπην 

ζηάδην, δελ εκθαλίδνληαη πηα ζεκαληηθά κεισδηθά ή ηνληθά ιάζε  (Davidson et al., 
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1979· Fyk, 1985· Welch, 1986). Η κεηάβαζε από ην έλα ζηάδην ζην άιιν, κε ηνπο 

όξνπο ηεο απμαλόκελεο ηθαλόηεηαο ηνπ ηξαγνπδηνύ, κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ή λα 

παξεκπνδηζηεί από ηε θύζε ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ πνπ δηαζέηεη ν ελ δπλάκεη 

ηξαγνπδηζηήο (Welch, 1990).  

Η  Goetze et al. (1990) ππνγξακκίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαγνπδηνύ. 

 Ο ηύπνο ηνπ θσλεηηθνύ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δάζθαινο (Sims et al., 

1982· Kramer, 1986· Green, 1987· Brown, 1990). 

 Η θύζε ηνπ θσλεηηθνύ έξγνπ (Jones, 1971· Young, 1971· Sinor, 1985) 

 Η ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ (Goetze, 1985· Smale, 1988) 

 Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο δηδαζθαιίαο (Goetze, 1985· Clayton, 1986· Smale, 

1988) 

 Η ρξήζε ηεο ζπλνδείαο  (Stauffer, 1985· Sterling, 1985) 

 Η ρξήζε ησλ εηδηθώλ κεζνδνινγηώλ δηδαζθαιίαο (Welch, 1985b· Kramer, 

1986· Levinowitz, 1987· Green, 1987). 

ε κεηέπεηηα κειέηε, ε Davies (1992) ππνδεηθλύεη κεξηθά ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά από  ηξαγνύδηα πνπ ζπλέζεζαλ παηδηά από 5 κέρξη 7 ρξνλώλ: 

 Τπάξρεη ε αίζζεζε ηνπ θιεηζίκαηνο, κε πνηθηιία ηερληθώλ πνπ επηλννύλ ηα 

παηδηά γηα λα ηειεηώζνπλ ην ηξαγνύδη ηνπο. 

 Υξήζε κηα δνκήο πνπ ζπλήζσο απνηειείηαη από ηέζζεξηο θξάζεηο ε νπνία 

βξέζεθε ζε πνιιά απιά ηξαγνύδηα θαη βξεθηθέο ξίκεο. 

 Μνηίβα επαλάιεςεο θαη ελαιιαγήο. 

 Μεηακόξθσζε κνπζηθήο ηδέαο. 
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 Η ηάκνπ (2009) πξνηείλεη κηα ζύλνςε εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ πνπ 

ππνδεηθλύνπλ ηξόπνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα 

ηξαγνύδη:  

 Σν ξεπεξηόξην παξνπζηάδεηαη θαη «δηδάζθεηαη» ρσξίο ιόγηα (Goetze, 1986· 

Welch, Sergeant & White, 1995/1996· Gordon, 2003). 

 Η δηδαζθαιία γίλεηαη νιηζηηθά θαη όρη κε θαηαθεξκαηηζκό ηνπ κνπζηθνύ 

ζπλόινπ (Klinger, Shehan, Goolsby, 1998). 

 Απνθεύγεηαη ε ρξήζε βηκπξάην ζηε θσλή ηνπ δαζθάινπ θαηά ην ηξαγνύδη 

(Yarbrough, Browers & Benson, 1992). 

 Πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαζθαιία ε κίκεζε κεισδηθώλ κνηίβσλ θαη όρη 

κεκνλσκέλσλ θζόγγσλ (Tatem, 1992). 

 Η παξνπζίαζε θαη ε δηδαζθαιία ελόο ηξαγνπδηνύ ζπλνδεύεηαη από 

θηλαηζζεηηθή εκπεηξία (Murphy & Persellin, 1993· Youngson & Persellin, 

2001). 

 Όπνπ πξόθεηηαη γηα ελαζρόιεζε κε βξέθε, ρξεζηκνπνηείηαη ην ύθνο ηεο 

δηαηζζεηηθήο νκηιίαο θαηά ην ηξαγνύδη θαη ηε ξπζκηθή απαγγειία (Hirsh – 

Pasek et al., 1987· Werker & McLeod, 1989· Clark, 1989· Trehub, 1996· 

Papousek, Papousek & Symmes, 1991· Bygrave, 1994· Trainor, 1996· Ray, 

1997· Trehub et al., 1997· Jordan – DeCarbo & Nelson, 2002) (ζει. 176). 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο κνπζηθό-εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηξόπνπο πνπ λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο γηα 

ηξαγνύδη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Η ύπαξμε παξάθσλνπ ηξαγνπδηνύ ζε ελήιηθεο 

ζε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ (Mawhinney & Cuddy, 1984) δείρλεη όηη ν 

ζπλεζηζκέλνο ζρεδηαζκόο ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο δελ είλαη πάληα επηηπρήο, κε ηελ 

έλλνηα όηη πνιιά άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην από ηα ζηάδηα απηήο ηεο 
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αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, θαίλεηαη λα “θνιινύλ” ζε έλα ζηάδην ρακειήο ηθαλόηεηαο 

(Welch, 1990).    

Σέινο πνιιέο πεξηγξαθηθέο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα  ηνπ ηξαγνπδηνύ γηα 

ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία ηξαγνπδνύλ ηα κηθξά παηδηά  (Wilson, 

1970· DeYarman, 1972· Smith, 1973· Patrick, 1978· Geringer, 1983· Goetze, 1986· 

Apfelstadt, 1986· Flowers & Sousa, 1990·). Άιιεο κειέηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

βειηίσζε ηεο ηξαγνπδηζηηθήο αθξίβεηαο ζηα κηθξά παηδηά (Boardman, 1964· Gould, 

1969· Jordan-De Carbo, 1982· Kavanaugh, 1982· Apfelstadt, 1984· Phillips, 1985a· 

Welch, 1985). Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηελ επηξξνή ησλ δηαθνξεηηθώλ 

κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πάλσ ζηελ αθξίβεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηα κηθξά παηδηά 

γεληθόηεξα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ βειηηώλνπλ ην αλαθξηβέο ηξαγνύδη (Joyner, 1969· 

Klemish, 1974· Roberts & Davies, 1975· Porter, 1977· Jones, 1979· Welch, 1979). 
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3. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΧΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ 

 

3.1. Πξνεηνηκαζία ζώκαηνο θαη δέζηακα ηεο θσλήο 

  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη δάζθαινη κνπζηθήο μνδεύνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηξαγνύδη 

(Moore, 1981· Baldridge, 1984· Weinberg, 1988).  Σν πην ζεκαληηθό γηα έλα δάζθαιν 

είλαη λα θαηαιάβεη όηη ην ηξαγνύδη είλαη κηα ηθαλόηεηα πνπ δηδάζθεηαη θαη όηη ε 

θσλεηηθή αγσγή θαη ε δηδαζθαιία ηξαγνπδηνύ είλαη ζεκαληηθή γηα λα αλαπηύμνπλ ηα 

παηδηά ηελ ηθαλόηεηα λα ηξαγνπδνύλ (Mizener, 2008). ε απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη 

δηεμνδηθή αλαθνξά ζηελ δηδαζθαιία ηνπ ηξαγνπδηνύ, παξνπζηάδνληαο κεζόδνπο θαη 

αζθήζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

  Ζ Bennett (1986) θαη ε Bertaux (1989) παξαηήξεζαλ όηη ππάξρεη κηα ζεηξά 

από πξνζόληα πνπ πξέπεη λα αλαπηύμεη έλα παηδί γηα λα πεηύρεη ηνληθή αθξίβεηα. Οη 

ζπγγξαθείο ζπκθσλνύλ όηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξα γηα ηε θπζηθή 

αίζζεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ιεθηηθά ηνπο δηθνύο ηνπο ήρνπο 

θαη ηνπο ήρνπο ησλ άιισλ θαη ζα πξέπεη λα εμεξεπλνύλ θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ην 

θσλεηηθό ηνπο θάζκα θαη κε δηάθνξεο ερεηηθέο πνηόηεηεο (Mizener, 2008). 

 Πξηλ λα μεθηλήζεη ε εθκάζεζε ηνπ εθάζηνηε ηξαγνπδηνύ ζηελ ηάμε πξέπεη 

πξώηα ν δάζθαινο λα κάζεη ζηα παηδηά ηελ ζσζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, ηε ζσζηή 

αλαπλνή αιιά θαη ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο θεθαιηθήο θαη ηεο ζηεζηθήο 

θσλήο. Σν ζώκα ρξεηάδεηαη λα είλαη ηζνξξνπεκέλν γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα 
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πξνβάιινπλ έλα όκνξθν ήρν κε ην ηξαγνύδη ηνπο. Ζ ηζνξξνπία απηή έγθεηηαη ζηα 

εμήο: 

1. Ηζνξξνπεκέλν θεθάιη: Γηα λα ην θαηαθέξνπκε απηό θνηηάκε επζεία κπξνζηά. 

Κάλνπκε δηάθνξεο αζθήζεηο, όπσο θνπλάκε ην θεθάιη πάλσ θάησ θαη 

πιαγίσο γηα λα ραιαξώζνπκε ην θεθάιη θαη ηνπο κπο ηνπ ιαηκνύ. 

2. Οη ώκνη πξέπεη λα είλαη ραιαξνί θαη θαηεβαζκέλνη. 

3. Σα ρέξηα πξέπεη λα είλαη ραιαξά πεζκέλα ζηα πιάγηα. 

4. Σα γόλαηα πξέπεη λα είλαη ραιαξά θαη ειαθξώο ιπγηζκέλα. 

5. Σα πόδηα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην πάησκα θαη ιίγν αλνηρηά. 

6. Αλ ηα παηδηά θάζνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο θαξέθιαο.  

(Houlahan & Tacka, 2008) 

Κάζε θνξά ην κάζεκα πξέπεη λα μεθηλάεη κε αζθήζεηο ραιάξσζεο θαη 

ηεληώκαηνο ηνπ ζώκαηνο καο. Δπηδηώθεηαη ε εμάιεηςε ηεο έληαζεο κε ηελ εθηέιεζε 

ησλ αθόινπζσλ αζθήζεσλ: 

 Μεηαθηλνύκε ην  θεθάιη από ηε κηα κεξηά ζηελ άιιε θαη ην θπιάκε 

πάλσ θαη θάησ. 

 Γπξλάκε ηνπο ώκνπο κπξνζηά θαη πίζσ  

 Πξνζπαζνύκε λα «ξίμνπκε» ην ζαγόλη καο θαη λα πνύκε «κα, κα, κα» 

αξθεηέο θνξέο γηα λα ραιαξώζεη ε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. 

  Δθηείλνπκε ηα ρέξηα πξνο ηα πάλσ ηεληώλνληαο ην ζώκα ρσξίο λα 

ζεθώζνπκε ηηο θηέξλεο. 

 θύβνπκε πξνο ηα θάησ θαη ε άλνδνο γίλεηαη αξγά κεηξώληαο από ην 

έλα κέρξη ην δέθα  

(Rao, 1993· Houlahan, Tacka, 2008· Μειηγθνπνύινπ, 2009). 
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Οη αζθήζεηο αλαπλνήο καζαίλνπλ ζηα παηδηά λα εηζπλένπλ θαη λα εθπλένπλ 

ζσζηά. Ο έιεγρνο ηεο εθπλνήο είλαη ρξήζηκε άζθεζε θαη ζύκθσλα κε ηνλ Woodburn 

(1981) επεξεάδεη ηνλ ηόλν, ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηνπ ήρνπ, ηελ άξζξσζε θαζώο 

θαη  ηε δσληάληα θαη ην δέζηκν ησλ θξάζεσλ. Σα παηδηά σο άπεηξνη ηξαγνπδηζηέο 

αλαπλένπλ ζηεζηθά θαη δε γλσξίδνπλ ηε ηερληθή  ηεο δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο. Ζ 

επίηεπμε ηεο ηερληθήο κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα από δηάθνξεο αζθήζεηο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζέζε ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα:   

 Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο πώο λα ξνπθάλε κέζα από θαιακάθη 

ζσζηά θαη λα κεγαιώλνπλ ηε κέζε ηνπο ή λα θνπζθώλνπλ θαη λα 

μεθνπζθώλνπλ ζαλ κπαιόλη γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ 

δηαθξάγκαηνο. (Bertaux, 1989· Phillips, 1996)  

 Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο πώο λα αθήλνπλ ηνλ αέξα 

ρξεζηκνπνηώληαο ζηελ εθπλνή ην “ζζζζζζζο” γηα λα επηηύρνπλ κηα 

ειεγρόκελε εθπλνή (Μειηγθνπνύινπ, 2009). 

 Κάλνπκε ζσζηή εθθνξά ησλ ζπκθώλσλ «ζ-ζ-ζ-ζ-ζ», «θ-θ-θ-θ-θ», 

«ρ-ρ-ρ-ρ-ρ» (Brinson, 1996).  

 Καζνδεγνύκε ηνπο καζεηέο λα ραζκνπξεζνύλ, θαζώο απηό αλνίγεη  

ην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ ηνπο θαη ραιαξώλεη ηε θσλή (Phillips, 

1996). 

 Ο αλαζηελαγκόο είλαη έλαο απαιόο ηξόπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ςειόηεξε θσλή από όηη απηή κε ηελ νπνία κηιάκε. Πξνζπαζνύκε λα 

μεθηλάκε ηνλ θάζε αλαζηελαγκό ιίγν ςειόηεξα από ηνλ 

πξνεγνύκελν (Houlahan & Tacka, 2008). 
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Οη θσλεηηθέο αζθήζεηο δεζηάκαηνο θαη άξζξσζεο ζύκθσλα κε ηνπο Phillips, 

(1996), Houlahan & Tacka, (2008) θαη Μειηγθνπνύινπ, (2009) είλαη αζθήζεηο 

βνεζνύλ ζηε αλάπηπμε ηνπ ζσζηά ηνληθνύ ηξαγνπδηνύ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά κεξηθέο αζθήζεηο θσλεηηθνύ δεζηάκαηνο κε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. 

1. Σξαγνύδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην θσλήελ «νπ» απνηεινύλ θαιό εξγαιείν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζσζηνύ ηνληθά  ηξαγνπδηνύ (in tune singing). 

2. Πνιινί θσλεηηθνί ήρνη είλαη εμαηξεηηθέο αζθήζεηο δεζηάκαηνο ηεο θσλήο, 

όπσο ην ηξαγνύδηζκα γλσζηώλ ηξαγνπδηώλ κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο, όπσο 

είλαη «λνπ», «κνπ», «ια», θιπ. 

3. Σν κνπξκνύξηζκα (humming) είλαη έλαο εύθνινο θαη (ήζπρνο) ηξόπνο ρξήζεο 

ηεο κεισδηθήο θσλήο. Μνπξκνπξίδνληαο έλα αγαπεκέλν ηξαγνύδη πξηλ λα ην 

ηξαγνπδήζνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ζηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. 

4. Ζ κίκεζε ηεο ζεηξήλαο είλαη θάηη πνπ ηα κηθξά παηδηά επραξηζηηνύληαη λα 

θάλνπλ. Δπίζεο εκπιέθεη ηε θσλή κε ηέηνην ηξόπν πνπ νη ςειέο λόηεο ηνπ 

θσλεηηθνύ εύξνπο κπνξνύλ λα εμεξεπλεζνύλ ρσξίο λα θαηαπνλεζεί ε θσλή. 

Όηαλ κηκνύκαζηε ηε ζεηξήλα πξνθαινύκε ηα παηδηά λα ηελ θάλνπλ κία κε 

ζηγαλνύο ήρνπο, κία κε δπλαηνύο, θνθηέο θαη δηαξθήο ζεηξήλεο, ζεηξήλεο πνπ 

πάλε πξνο ηα πάλσ , ή θάησ ή θαη ηα δύν. 

5. Αληηγξάθνπκε ηηο θσλέο ησλ δώσλ, όπσο ην γαύγηζκα ηνπ ζθύινπ, ην 

βξπρεζκό ηνπ ιηνληαξηνύ ή ην ληανύξηζκα ηεο γάηαο πνπ κπνξνύλ επίζεο λα 

απαζρνιήζνπλ ηελ ςειή θαη ρακειή θσλεηηθή πεξηνρή ησλ παηδηώλ.  
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3.2. Κεθαιηθή θσλή θαη ζηεζηθή θσλή 

Ζ ηερληθή δηαθνξά κεηαμύ «θεθαιηθήο θσλήο» θαη «ζηεζηθήο θσλήο» έρεη λα 

θάλεη κε ην πώο πάιινληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο όηαλ ηξαγνπδάκε. Ζ ρξήζε ησλ  

όξσλ «θεθάιη» θαη «ζηήζνο» γίλεηαη γηα λα μερσξίδνπκε από πνην κέξνο ηνπ 

ζώκαηνο καο γίλνληαη νη δνλήζεηο πεξηζζόηεξν αηζζεηέο όηαλ ηξαγνπδάκε. Όηαλ 

ηξαγνπδάκε κε εγθεθαιηθή θσλή νη δνλήζεηο γίλνληαη αηζζεηέο πίζσ από ηε κύηε θαη 

ηα κάγνπια, ελώ όηαλ ηξαγνπδάκε κε ζηεζηθή θσλή νη δνλήζεηο γίλνληαη αηζζεηέο 

ζην ιαηκό θαη ζην ζηήζνο. Όηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ηξαγνπδάλε, ζπλήζσο 

ηξαγνπδάλε κε ηελ ζηεζηθή ηνπο θσλή θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα λα βξνπλ ηελ 

εγθεθαιηθή θσλή (Houlahan, & Tacka, 2008). 

Τπάξρνπλ κεξηθέο αξρηθέο αζθήζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη Houlahan & Tacka 

(2008) πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηα παηδηά κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο ρξήζεο ηεο 

θεθαιηθήο ηνπο θσλήο. Γηα παξάδεηγκα: 

1. Πξνζπνηεζείηε όηη κηιάηε ζε έλα κσξό. Παξαηεξήζηε πσο ε θσλή 

είλαη πην ςειή ζην ηνληθό ηεο ύςνο. Μπνξνύκε επίζεο λα 

πξνζπνηεζνύκε όηη κηιάκε ζην Μίθπ Μάνπο. Όζνη καζεηέο 

γλσξίδνπλ απηόλ ην ραξαθηήξα, ζα νδεγεζνύλ λα αιιάμνπλ ηε θσλή 

ηνπο πην γξήγνξα. 

2. Πξνζπνηνύκαζηε όηη είκαζηε  κηα θνπθνπβάγηα θαη θσλάδνπκε ζε 

έλα ςειό ηόλν «θνπθνπβάνπ». Σν επαλαιακβάλνπκε αξθεηέο θνξέο 

θάζε θνξά θάλνπκε ην «θνπθνπβάνπ» ζε ςειόηεξν ηνληθό ύςνο από 

ην ηειεπηαίν. 



36 
 

3. Πξνζπνηνύκαζηε όηη είκαζηε παηδάθηα πνπ παίδνπλ ζηε παηδηθή 

ραξά, θαη πεηξάδνπκε έλα άιιν παηδάθη θαη ιέκε: «ληα ληα ληα ληα 

ληα» ζηελ ςειή πεξηνρή ηεο θσλήο καο.  

4. Πξνζπνηνύκαζηε όηη πέθηνπκε από έλα γθξεκό «ααααα». 

5. Κάλνπκε ηε θσλή ηνπ θόθνξα «θηθηξηθηθη». 

Ζ θεθαιηθή θσλή δνλείηαη πεξηζζόηεξν κέζα ζην θεθάιη. Δπίζεο βνεζάεη 

γηαηί νδεγεί παηδηά ηα νπνία αθόκε πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ ην δηαρσξηζκό κεηαμύ ηεο 

νκηιίαο θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ. Γελ ιέκε όηη ηα παηδηά δελ πξέπεη λα ηξαγνπδάλε 

θαζόινπ κε ηε ζηεζηθή θσλή απιά είλαη θαιό λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αηζζαλζνύλ ηε 

δηαθνξεηηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζηεζηθή θαη θεθαιηθή θσλή αληίζηνηρα. 

   

3.3. Βήκαηα γηα λα βξνύκε ηελ κεισδηθή καο θσλή 

Οη επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα βξνύλε ηε 

κεισδηθή ηνπο θσλή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θεθαιηθή ή ηε ζηεζηθή θσλή. 

1. Αζθήζεηο εμεξεύλεζεο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο. Απηέο νη αζθήζεηο 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο κπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ηξαγνπδάλε κε  θεθαιηθή θσλή. 

Όηαλ μεθηλά ε άζθεζε είλαη θαιό λα αξρίδνπκε κε αληόληεο θαη 

θαηηόληεο ιεγθάην ήρνπο. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα κηκεζνύλ ηνπο 

ιεγθάην ήρνπο κε ηε θσλή ηνπο. Μόιηο ε νκάδα ηεο ηάμεο αηζζαλζεί 

άλεηα κε ηελ άζθεζε ελζαξξύλνπκε αηνκηθά ηα παηδηά λα απνδώζνπλ 

ηελ άζθεζε. Σα παξαθάησ είλαη παξαδείγκαηα αζθήζεσλ: 
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 Όηαλ ιέκε παξακύζηα ζηα παηδηά  ηξνπνπνηνύκε ηε θσλή καο 

πεξηιακβάλνληαο ηε ςηιή, κεζαία θαη ρακειή ζπρλόηεηα ηεο 

θσλήο καο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, 

ή ςεινύο, κεζαίνπο θαη ρακεινύο ήρνπο γηα ηα γεγνλόηα 

κέζα ζηελ ηζηνξία. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ηζηνξία θαη 

δεηάκε λα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο ήρνπο απηή ηε θνξά. 

 Μπνξνύκε λα θνπλάκε κηα δέζκε θσηόο ζαλ ιέηδεξ θαη ηα 

παηδηά λα αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε (αληνύζα ή θαηηνύζα) κε 

ηε θσλή ηνπο. 

 Μίκεζε ηνπ ήρνπ ηεο ζεηξήλαο κε ηε θσλή. 

2. Γλώζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηεο θσλήο. Οη κνπζηθνί δάζθαινη 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαθαιύςνπλ ηε δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο θσλήο πνπ κηιάκε θαη ηεο θσλήο πνπ ηξαγνπδάκε. Σα 

κηθξά παηδηά ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πην ελήκεξα γηα ηνπο ήρνπο πνπ 

παξάγεη ε θσλή ηνπο. Καζνδεγήζηε ηα παηδηά λα αλαθαιύςνπλ όηη 

έρνπλ ηα αθόινπζα είδε θσλήο: 

Φσλή νκηιίαο 

Φηζπξηζηή θσλή 

Γπλαηή θσλή 

ηγαλή θσλή 

Μεισδηθή θσλή ή θσλή ηξαγνπδηνύ 

3. Φσλεηηθή κεηαηξνπία. Δπηιέγνπκε ηξαγνύδηα θαη ξίκεο πνπ κπνξνύλ 

λα αλαπηύμνπλ ηε κεισδηθή θσλή ησλ παηδηώλ. Καζώο ηα κηθξά 

παηδηά ηξαγνπδνύλ, κπνξνύλ λα θαζνδεγεζνύλ λα κηιήζνπλ κε ςηιή 

θσλή (π.ρ. πξνζπνηνύκελα ην πνπιί ή ην κσξό) ή κε ρακειή θσλή 
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(θσλή ηνπ παππνύ). Ζ ρξήζε απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηεο 

θσλήο ζα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε εμεξεύλεζε ηνπ θσλεηηθνύ ηνπο 

εύξνπο. 

4. Σξαγνύδηα κε κηθξό θσλεηηθό θάζκα. Σξαγνπδήζηε ηξαγνύδηα κε 2 ή 

3 λόηεο. 

5. Καηηόληα κεισδηθά κνηίβα. Γεληθά ηα ηξαγνύδηα πνπ μεθηλάλε κε 

θαηηόληα κεισδηθά κνηίβα είλαη πην εύθνια γηα ηα κηθξά παηδηά, γηα 

απηό είλαη ζεκαληηθό λα δίλνπκε ζηα παηδηά αξθεηέο επθαηξίεο λα 

πεηξακαηηζηνύλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ ηέηνηα ηξαγνύδηα. 

6. Σξαγνύδηα κε εξώηεζε θαη απάληεζε. Απηνύ ηνπ είδνπο ηα ηξαγνύδηα 

είλαη ηδαληθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηθνύ ηξαγνπδηνύ, θαζώο νη 

καζεηέο απιώο ηξαγνπδάλε ην επαλαιακβαλόκελν κεισδηθό κνηίβν. 

Όηαλ δηδάζθνπκε έλα ηέηνην ηξαγνύδη ε αθόινπζε δηαδηθαζία κπνξεί 

λα αθνινπζεζεί: 

 Σξαγνπδάκε ην ηξαγνύδη ζαλ κηα δξαζηεξηόηεηα αθξόαζεο. 

Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δπν δαθηπιόθνπθιεο  γηα λα 

μερσξίζνπκε πην κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ε εξώηεζε θαη 

πην ε απάληεζε. 

 Σξαγνπδάκε ηε θξάζε θαη θαζνδεγνύκε ηνπο καζεηέο ζηελ 

ερώ ρξεζηκνπνηνύκε έλα θαληαζηηθό κηθξόθσλν γηα λα 

θαηαιαβαίλνπλ νη καζεηέο ηελ ελαιιαγή. 

 Βάδνπκε κηα νκάδα καζεηώλ λα κηκείηαη ηνλ δάζθαιν. 

 Αξγόηεξα, όηαλ ηα παηδηά ζα έρνπλ κάζεη ην ηξαγνύδη,  

βάδνπκε κεκνλσκέλνπο καζεηέο λα κηκνύληαη ην δάζθαιν. 
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 Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλαιάβεη θάπνηνο ην ξόιν ηνπ 

δαζθάινπ, νπόηε έλαο καζεηήο ηξαγνπδάεη ηελ εξώηεζε θαη ε 

ππόινηπε ηάμε ηελ απάληεζε. 

7. Σξαγνπδώληαο νλόκαηα κε απιά κεισδηθά κνηίβα. Δλζαξξύλνπκε ηα 

παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ηα νλόκαηά ηνπο ζε κηθξά κνηίβα πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζην ηξαγνύδη. Όηαλ ζρεκαηίζνπκε έλα θύθιν ν 

δάζθαινο κπνξεί λα θπιήζεη κηα κπάια θαη λα δεηήζεη από ηα παηδί 

πνπ ζα πηάζεη ηε κπάια λα ηξαγνπδήζεη ην όλνκά ηνπ. 

(Houlahan, & Tacka, 2008) 

 

3.4. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηξαγνπδηνύ 

Σα ηξαγνύδηα απνηεινύλ ηε βάζε ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο. 

Ζ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξίδεηαη θαηά έλα κέξνο από ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ 

(ξεπεξηνξίνπ) θαη από ηηο κεζόδνπο παξνπζίαζήο ηνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

ηξόπνη παξνπζίαζεο ηξαγνπδηώλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζύκθσλα κε ηηο 

Κνπξθνπξίθα θαη Μσξαΐηε (2006):  

- «Εάλ έρεη ζρέζε κε θάπνην κύζν ε παξακύζη δηεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία θαη ζην ηέινο 

ηξαγνπδάκε ην ηξαγνύδη πνπ έρεη πιένλ γλσζηό ζέκα θαη καζαίλεηαη  πην εύθνια 

από ηα παηδηά.  

- Εάλ ην ηξαγνύδη εληάζζεηαη κέζα ζε έλα γεληθόηεξν ζέκα πνπ επεμεξγαδόκαζηε 

εθείλε ηελ επνρή όπσο πρ. ην πνηάκη ή ε βξνρή ζπκπιεξώλνπκε ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο αθξόαζε ζρεηηθώλ 
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απνζπαζκάησλ κνπζηθώλ, ή κίκεζε ήρσλ ζρεηηθώλ, ή δξακαηνπνίεζε  ζρεηηθνύ 

ζέκαηνο. (ηξαγνύδη «βξέρεη βξέρεη θαη ρηνλίδεη», ή ην «ηξαγνύδη ηεο πεξπεξνύλαο»). 

- Εάλ κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη δηάθνξεο  απιέο θηλήζεηο  ζρεηηθέο κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ, βνεζά πάληα ζηελ  γξεγνξόηεξε εθκάζεζή ηνπ από ηα 

παηδηά. 

- Πξνζπαζνύκε λα έρεη θάπνηα έληνλα ξπζκηθά ζηνηρεία  πνπ κπνξνύλ εύθνια λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή (π.ρ. ην ηξαγνύδη «πάλσ ζηελ θνύληα θάηζαλε, ηζίθη ηζίθη 

ηζέια ηζίθη ηζίθη ηζν»). 

- Η κεισδία πξέπεη λα είλαη απιή θαη λα κπνξνύλ ηα παηδηά λα ηε ζπλνδεύνπλ 

θνπλώληαο ην ρέξη κηα πςειά κηα ρακειά αλάινγα κε ην πώο πεγαίλεη  ε κεισδία. 

- Αθνύ ην αθνύζνπλ ηε πξώηε θνξά ηα παηδηά  ην ηξαγνύδη, ηε δεύηεξε θνξά 

πξνζέρνπλ ηα ιόγηα, ή κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ 

θηππώληαο παιακάθηα. 

- Αθνύ κάζνπλ θαη ηα ιόγηα  κπνξνύκε λα ηνπο δώζνπκε θαη ηα νξγαλάθηα θαη λα 

ζπλνδεύνπλ ην ηξαγνύδη. 

- Σε ηειηθό ζηάδην ην ηξαγνύδη κπνξεί λα δξακαηνπνηεζεί  θαη λα δώζεη αθνξκή γηα 

θηλεηηθνύο  θαη θσλεηηθνύο απηνζρεδηαζκνύο.»  (ζει. 39) 

Πξηλ λα παξνπζηάζεη όκσο ν δάζθαινο έλα ηξαγνύδη ζηε ηάμε ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνύ, γηα λα έρνπλ ηα παηδηά πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο  

λα βηώζνπλ κηα πνηθηιία από ηνληθόηεηεο, κέηξα, ζηπι θαη θόξκεο. Γηα λα ην επηηύρεη 

απηό ν δάζθαινο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ηνλ Waddell (1989) λα αθνινπζήζεη ηα 

παξαθάησ θαη λα εκπεξηέρεη ην ξεπεξηόξην ηνπ: 

1. Νέεο ηνληθόηεηεο ή ηνληθόηεηεο πνπ αθνύγνληαη ζπρλά 

2. Νέα κέηξα ή κέηξα πνπ αθνύγνληαη πην ζπρλά 

3. Μηα πνηθηιία από ζηπι 
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4. Μηα πνηθηιία από κνπζηθέο θόξκεο. 

Ζ πξώηε παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ζύκθσλα κε ηνλ Waddell (1989) γίλεηαη 

γηα λα παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αθνπζηηθόηεηαο. Αξθεηέο επαλαιήςεηο ηνπ ηξαγνπδηνύ (νιόθιεξνπ θαη όρη θνκκάηη-

θνκκάηη) είλαη απαξαίηεηεο θαη ζα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηα παηδηά. Αλ ην 

ηξαγνύδη έρεη πεξηζζόηεξεο από κηα ζηξνθή, κόλν ε πξώηε ζηξνθή λα δηδαρηεί 

αξρηθά θαη αξγόηεξα λα αθνινπζήζνπλ νη ππόινηπεο. πδήηεζε ή δηάθνξεο 

εξσηήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα πξνζέμνπλ ην ηξαγνύδη. 

Ο δάζθαινο πξέπεη λα πξνζέμεη λα ηξαγνπδάεη ζσζηά ηηο θξάζεηο, ηελ ηνληθόηεηα 

θαη ην ζηπι γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ κνπζηθή επαηζζεζία. Όηαλ 

ην ηξαγνύδη επαλαιακβάλεηαη θαη ζε επόκελα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ηξαγνπδεζεί 

αθξηβώο όπσο ηξαγνπδήζεθε ζηε πξώηε παξνπζίαζε. Απηό ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

ηξαγνπδήζνπλ ζην ζσζηό ηόλν θαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. Όζν πεξηζζόηεξν αθνύλ ηα 

παηδηά κε αθξίβεηα ηελ ηνληθόηεηα, ην κέηξν θαη ην ηέκπν ηνπ ηξαγνπδηνύ, πξηλ ηνπο 

δεηεζεί λα ην ηξαγνπδήζνπλ, ηόζν πην γξήγνξα ζα αθνκνηώζνπλ ηνλ ηξόπν. Ζ ηνληθή 

πξνεηνηκαζία, νη θσλεηηθέο αζθήζεηο, ην ελαξθηήξην ζεκάδη, νη ξπζκηθέο θαη 

ζηηιηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθνί θαηαιύηεο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο αθνπζηηθόηεηαο από ηα παηδηά. Σα παηδηά έηζη ζα έρνπλ ιηγόηεξα ηνληθά 

πξνβιήκαηα όηαλ ηνπο έρεη δνζεί από πξηλ ε επθαηξία λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη 

(Waddell, 1989). 

ύκθσλα κε ηε Θεσξία Μνπζηθήο Μάζεζεο, είλαη ζεκαληηθό πξηλ ην ηξαγνύδη 

λα εδξαηώλεη ν δάζθαινο ηελ ηνληθόηεηα ή ηξόπν ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη λα δίλεη ζηα 

παηδηά επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθόηεηάο ηνπο ζηε δνζκέλε ηνληθόηεηα.  

Έηζη, π.ρ., γηα λα εδξαησζεί ε κείδνλα ηνληθόηεηα, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα 

ηξαγνπδήζεη κηα αθνινπζία από κεισδηθά κνηίβα ζην κείδνλα ηξόπν. Ζ ηνληθόηεηα 
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ησλ  κεισδηθώλ κνηίβσλ θαη ε θιίκαθα ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα όπσο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε. Σα κεισδηθά κνηίβα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο ελαξθηήξηα θξάζε γηα λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη αιιά θαη 

λα  μεθηλήζνπλ ηα παηδηά λα ηξαγνπδάλε. Όηαλ ηα παηδηά αθνύλ ηνληθά θαη ξπζκηθά 

πξνζαξκόδνπλ απηόκαηα ηηο θπζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο γηα λα πεηύρνπλ ην κνπζηθό 

ηνπο ζηόρν. Ζ αλαπλνή, ε ζηάζε ζώκαηνο, ε πξνθνξά ζα γίλνπλ ππνζπλείδεηα γηα λα 

επηηξαπεί ε ζσζηή παξαγσγή απηνύ πνπ αθνύζαλε. Αλ έλα παηδί εκθαλίδεη 

πξνβιήκαηα ζην λα απνδώζεη ζσζηά ην κεισδηθό κνηίβν αληί λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

αλαπλνή θαη ζηε ζσζηή ζηάζε ηνπ, ην ζσζηό είλαη λα δνζεί ε απαξαίηεηε ζεκαζία 

ζηελ αθνπζηηθόηεηα. Αλ απηό γίλεη, ηα ηξαγνύδηα πνπ επαλαιακβάλνληαη είλαη 

θαηάιιειν πιηθό γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ηξαγνπδνύλ ζσζηά. Οη δύζθνιεο 

θξάζεηο δηδάζθνληαη κόλεο ηνπο θαη κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο ρσξίο ξπζκό. Αληίζηνηρα 

ηα ξπζκηθά κνηίβα δηδάζθνληαη ρσξίο κεισδία ρξεζηκνπνηώληαο νπδέηεξεο 

ζπιιαβέο. Δλώ νη ηνληθέο θαη νη ξπζκηθέο ζπιιαβέο βνεζάλε λα θάλνπλ μεθάζαξα ηα 

κεισδηθά θαη ξπζκηθά κνηίβα, ν Gordon (1987) δειώλεη όηη ηα ηξαγνύδηα δελ ζα 

έπξεπε λα ηξαγνπδηνύληαη κόλν κε ηνληθέο ή ξπζκηθέο ζπιιαβέο από ηελ αξρή σο ην 

ηέινο. Όηαλ ην θείκελν δηδάζθεηαη αλεμάξηεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί κε ην 

κεισδηθό ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ, δειαδή λα απαγγειζεί ξπζκηθά ή κεισδηθά. Αλ δελ 

γίλεη απηό ηα παηδηά ηείλνπλ λα παξαιείπνπλ ηνλ παικό θαη ηηο αιιαγέο κέηξσλ όηαλ 

ν δάζθαινο  ελζσκαηώλεη ηε κνπζηθή κε ην θείκελν (Gordon, 1987). 

Τερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ  ηξαγνπδηνύ 

Δξσηήζεηο: Κάλνπκε ζηα παηδηά εξσηήζεηο πξνζνρήο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηα 

κνπζηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαγoπδηνύ ή κε ην θείκελν ηνπ. Απηό βνεζά ζηελ ελεξγεηηθή 

αθξόαζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ ηξαγνπδηνύ. 
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Παξνπζίαζε ηξαγνπδηνύ θξάζε-θξάζε: Απηνύ ηνπ είδνπο ε παξνπζίαζε βνεζάεη 

όηαλ ζέινπκε λα δηδάμνπκε έλα κεγάιν θαη πεξίπινθν ηξαγνύδη από κλήκεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη πην θαηάιιειε όηαλ δνπιεύνπκε κε κεγαιύηεξα παηδηά θαζώο ηα  

κηθξόηεξα παηδηά πξέπεη λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη πνιιέο θνξέο νιόθιεξν. Ο 

δάζθαινο ρσξίδεη ην ηξαγνύδη ζε θξάζεηο, θαη δηδάζθεη κέζσ ηηο κίκεζεο ηηο θξάζεηο 

ζηαδηαθά. ε έλα πξώην ζηάδην ν δάζθαινο ηξαγνπδάεη ηελ πξώηε κεισδηθή θξάζε 

θαη ηα παηδηά πξέπεη λα ην ηξαγνπδήζνπλ ακέζσο κεηά ζαλ ερώ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη γηα όιεο ηηο θξάζεηο. Αλ θάπνην παηδί θάλεη ιάζνο ν δάζθαινο 

θαιό είλαη λα κε δηαθόςεη ηελ ξνή ηνπ ηξαγνπδηνύ αιιά λα πξνζπαζήζεη λα ηα 

θαηεπζύλεη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο. ύκθσλα κε ηνλ 

Αλδξνύηζν (2007-2008) «ηα παηδηά ζα εκπεδώζνπλ θαιύηεξα ηελ πνξεία ηεο 

κεισδίαο, αλ ηνπο δεηεζεί λα ηελ παξαζηήζνπλ γξαθηθά (κε θηκσιία ζηνλ πίλαθα ή 

κε καξθαδόξνπο ζε κεγάιεο θόιιεο ραξηηνύ θ.α.)» (ζει. 9). ηε ζπλέρεηα αθνύ 

κάζνπλ λα ην ηξαγνπδάλε ζσζηά ηόηε ν δάζθαινο ηα παξνηξύλεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θηλήζεηο κε ην ζώκα είηε ερεξέο θηλήζεηο ή κε ξπζκηθή ππόθξνπζε 

από κηθξά θξνπζηά νξγαλάθηα.  

Παξνπζίαζε ηξαγνπδηνύ ρξεζηκνπνηώληαο θίλεζε θαη παηρλίδηα: Σα παηδηά 

κπνξνύλ λα θάλνπλ λα θάλνπλ παληνκίκα κε βάζε ην θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη λα 

ρηππνύλ ζην ζώκα ηνπο ηνλ παικό ηνπ. Οη απιέο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο βνεζνύλ 

ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε. Ο δάζθαινο θαη ηα παηδηά κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο παηρλίδηα θαη θηλήζεηο γηα λα ζπλνδεύνπλ ηα ηξαγνύδηα. Οη θηλήζεηο 

κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ηνλ παικό ή ξπζκηθά ζρήκαηα. Δπίζεο κπνξνύκε λα 

ελζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δεκηνπξγνύλ 

θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερόκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σα ηξαγνπδνπαίρληδα 

είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα εληζρύζνπκε ηα κνπζηθά ζηνηρεία θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ 
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παηδηώλ θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο ηνπο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

θαη ηεο θηλαηζζεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπο. 

Σξαγνύδηα κε εξώηεζε θαη απάληεζε: Σα ηξαγνύδηα απηά πεξηέρνπλ 

επαλαιακβαλόκελα κνηίβα θαη κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ κε ζηπι εξώηεζεο θαη 

απάληεζεο. Αξρηθά ηα κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα ηξαγνπδνύλ κόλν ηελ απάληεζε θαη 

ν δάζθαινο ηελ εξώηεζε. Μεηά από επαλαιήςεηο νη καζεηέο ηξαγνπδνύλ είηε ηελ 

εξώηεζε είηε ηελ απάληεζε ή θαη ηα δπν. 

Γηδαζθαιία ηξαγνπδηνύ κε ηηο λόηεο. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν γηαηί 

έρεη κεγάιν βαζκό δπζθνιίαο αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα λα δηδάμνπκε 

νιόθιεξν ην ηξαγνύδη είηε θξάζε-θξάζε. Όηαλ δηδάζθνπκε έλα ηξαγνύδη κε ηηο 

λόηεο πξώηα ν δάζθαινο παξνπζηάδεη ηε ζεκεηνγξαθία ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ζηαδηαθά 

θαζνδεγεί ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ ην ηξαγνύδη από ηηο λόηεο. Ζ αθόινπζε δηαδηθαζία 

παξνπζηάδεηαη  γηα ηε δηδαζθαιία ελόο ηέηνηνπ ηξαγνπδηνύ. 

 Κάλνπκε ζηα παηδηά γλσζηό ην κέηξν ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σν κέηξν κπνξεί λα 

πξνεηνηκαζηεί κε ην λα ηξαγνπδήζνπκε θαηλ λα δηεπζύλνπκε έλα ήδε γλσζηό 

ηξαγνύδη πνπ έρεη ην ίδην κέηξν κε ην θαηλνύξην καο ηξαγνύδη. 

 Δμαζθνύκε θάζε ξπζκηθό ζρήκα πνπ ππάξρεη ζην ηξαγνύδη κε ηα παηδηά. 

Μπνξνύλ λα κηκεζνύλ κε παιακάθη ή λα δηαβάζνπλ ηα ζρήκαηα κε ηηο λόηεο. 

Σα δύζθνια ξπζκηθά ζρήκαηα ηα αθήλνπκε θαη κπνξνύκε λα ηα παίμνπκε κε 

θαηάιιεια ξπζκηθά νζηηλάηη πνπ ζα πεξηέρνπλ ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ παικνύ. 

 Κάλνπκε γλσζηό ζηα παηδηά ην θιεηδί ηνπ θνκκαηηνύ.  

 Μαζαίλνπκε κεισδηθά κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζην ηξαγνύδη κε ηα παηδηά. Ο 

δάζθαινο δείρλεη ηα ζεκαληηθά κεισδηθά ζρήκαηα μερσξηζηά κε ρεηξνλνκηθή 
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θαη ηα παηδηά δηαβάδνπλ κε ηηο ζπιιαβέο ηνπ ζνιθέδ ή κε νπδέηεξεο 

ζπιιαβέο. 

 πδεηάκε ηε θόξκα ηνπ ηξαγνπδηνύ. 

 Σα παηδηά ζθέθηνληαη ην κεισδηθό ξπζκό όινπ ηνπ ηξαγνπδηνύ 

 Έπεηηα ρηππνύλ ην κεισδηθό ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ιέλε ηηο ξπζκηθέο 

ζπιιαβέο. 

 θέθηνληαη (εζσηεξηθή αθνή) ηε κεισδία νιόθιεξνπ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη 

κπνξνύλ λα δηεπζύλνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρεηξνλνκηθή θαζώο 

επεμεξγάδνληαη ηε κεισδία. 

 Σξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη κε ζνιθέδ θαη ρεηξνλνκηκηθά ζύκβνια. 

 Σξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο. 

 Σξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη κε ηα ιόγηα. 

 

3.5. ηίρνη θαη κνπζηθή: Πνύ ηίζεηαη ε πξνηεξαηόηεηα 

  Οη Μαθξνπνύινπ-Βαξειάο (2001) ππνζηεξίδνπλ όηη ηα παηδηά, «πξώηα 

καζαίλνπλ ηα ιόγηα ελόο ηξαγνπδηνύ θαη κεηά ηα επηκέξνπο κνπζηθά ζηνηρεία. Ίζσο 

απηό λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ηα ιόγηα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε έλλνηα από ηε 

κνπζηθή θαη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη όρη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο. Θα κπνξνύζακε λα θαηαηάμνπκε 

ινηπόλ ηα ζηάδηα κάζεζεο ελόο ηξαγνπδηνύ σο εμήο: α) ζηα ιόγηα, β) ζην ξπζκό, γ) 

ζε κηα γεληθή, αιιά αλαθξηβή, αίζζεζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο, δ) ζε κηα πην 

ζπγθεθξηκέλε αίζζεζε ησλ κεκνλσκέλσλ δηαζηεκάησλ κέζα ζηε κεισδία θαη ε) 

ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ από ηελ αξρή σο ην ηέινο» (Μαθξνπνύινπ-

Βαξειάο, 2001:38). 
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Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη δηδαζθαιίαο ελόο ηξαγνπδηνύ θαη ν θάζε δάζθαινο 

δηαιέγεη εθείλνλ πνπ ηνλ εμππεξεηεί αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Πνιινί κνπζηθνπαηδαγσγνί, πξνηείλνπλ «λα γίλεηαη πξώηα ε δηδαζθαιία ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα αθνινπζεί ε δηδαζθαιία ηεο κεισδίαο, ώζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ 

απεξίζπαζηα ηε κνπζηθή» (Μαθξνπνύινπ-Βαξειάο, 2001:40).  Άιινη πηζηεύνπλ όηη 

πξέπεη λα «αθνινπζείηαη έλαο νιηζηηθόο ηξόπνο κάζεζεο,  όπνπ λα γίλεηαη 

παξάιιεια ε δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο κνπζηθήο» (Μαθξνπνύινπ-Βαξειάο, 

2001:40). Δπίζεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο παίξλνπκε όηαλ παξαθνινπζνύκε ηα παηδηά 

λα ηξαγνπδνύλ εθηόο ηάμεο θαη γεληθόηεξα ζε εμσζρνιηθό πεξηβάιινλ. Ζ θίλεζε θαη 

ε κνπζηθή απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν γηαηί ηα παηδηά όηαλ αθνύλ έλα ηξαγνύδη 

ζπλήζσο ην ζπλνδεύνπλ κε θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο. Σα παηδηά ηείλνπλ 

λα αθνύλ πνιιέο θνξέο ην ίδην ηξαγνύδη γηαηί ηνπο αξέζεη ε επαλάιεςε, θαη όηαλ 

αθνύλ θαηλνύξηα ηξαγνύδηα ζέινπλ λα ηα αθνύλ νιόθιεξα θαη όρη απνζπαζκαηηθά, 

«ζε αληίζεζε κε ηελ πξαθηηθή πνιιώλ δαζθάισλ πνπ δηδάζθνπλ έλα ηξαγνύδη ζηίρν-

ζηίρν. Ίζσο απηόο λα είλαη ν απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ελόο 

ηξαγνπδηνύ θαη κέζα ζηελ ηάμε: ηα παηδηά ηξαγνπδνύλ καδί κε ην δάζθαιν, όπνπ 

κπνξνύλ θαη αθνύλ/θηλνύληαη ζην ππόινηπν ηξαγνύδη» (Μαθξνπνύινπ-Βαξειάο, 

2001:41). 

Μηα άιιε άπνςε είλαη όηη ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δπν ζηάδηα α) ζην ζηάδην πνπ 

είλαη απιώο αθξναηέο θαη ζην ζηάδην β) πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. «Σην πξώην ζηάδην 

α) παίδνπκε ην ηξαγνύδη ζε θάπνην όξγαλν γηα λα θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ 

θαη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ κεισδηθή γξακκή. Σπλήζσο παίδνπκε κηα 

ζηξνθή αλ πξόθεηηαη γηα ηξαγνύδη πνπ ε κεισδία επαλαιακβάλεηαη απηνύζηα ζε όιεο 

ηηο ζηξνθέο, β) παίδνπκε ηε κεισδία θαη ηξαγνπδάκε ηαπηόρξνλα, θαη γ) εθηεινύκε ην 

ηξαγνύδη ξπζκηθά κε παιακάθηα ελώ ηαπηόρξνλα ην απαγγέινπκε. Σην δεύηεξν ζηάδην 
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ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηνπο δεηάκε λα παίμνπλ καδί καο κε παιακάθηα θαη 

θξνπζηά ην κεισδηθό ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Τέινο πξνρσξάκε καδί ζηελ 

ελνξρήζηξσζε ηνπ ηξαγνπδηνύ. Μηα άιιε νκάδα θαιό είλαη λα πάξεη ην ηξαγνπδηζηηθό 

κέξνο ηνπ θνκκαηηνύ. Σην επόκελν ζηάδην ην εθηεινύκε όινη καδί» (Αλδξνύηζνο, 2007-

2008:9). 

3.6. Γηδαζθαιία ηξαγνπδηνύ ζύκθσλα κε ηε κέζνδν Kodály 

Ο Εόιηαλ Κνληάπ (1882-1967) δεκηνύξγεζε ηε κέζνδό ηνπ ζηελ Οπγγαξία θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά  ζηα κνπζηθά ζρνιεία ηεο ρώξαο αιιά ζηγά - ζηγά 

εμαπιώζεθε ζε όιε ηε ρώξα θαη έπεηηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. ηεξίρηεθε ζηελ 

ζπιινγή παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο Οπγγαξίαο, καδί κε ηνλ ζηελό ηνπ θίιν Bella 

Bartok θαη δεκηνύξγεζαλ κε αθνξκή ηελ δηαηξηβή ηνπο έλα αξρείν από ηελ κνπζηθή 

θιεξνλνκηά ηεο Οπγγαξίαο. Ο Κνληάπ έρεη ζπλζέζεη έξγα βαζηζκέλα ζηελ Οπγγξηθή 

παξάδνζε θαη από ην 1925 αξρίδεη θαη αζρνιείηαη  κε ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ 

κηθξώλ παηδηώλ (Γακηαλνύ- Μαξίλε, 1998, Αλδξνύηζνο, 2004).  

Όπσο είλαη γλσζηό νη βαζηθνί ζηόρνη ηεο κεζόδνπ Κνληάπ είλαη (Choksy et al., 

2000): 

1. Να αλαπηύμεη ζην κεγαιύηεξν βαζκό ηελ εζσηεξηθή κνπζηθόηεηα πνπ 

δηαζέηνπλ  όια ηα παηδηά. 

2. Να γίλεη ε γιώζζα ηεο κνπζηθήο γλσζηή ζηα παηδηά, ώζηε  λα κνξθσζνύλ 

κνπζηθά, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα δεκηνπξγνύλ κε 

ην ιεμηιόγην ηεο κνπζηθήο. 

3. Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηε κνπζηθή θιεξνλνκία ηνπο, θαη ηα παξαδνζηαθά 

ηξαγνύδηα ηεο θνπιηνύξαο ηνπο. 
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4. Να γλσξίζνπλ  ηα παηδηά ηε κνπζηθή κεγάισλ ζπλζεηώλ έηζη  ώζηε κέζα από 

ηελ αλάιπζε, ηε κειέηε, θαη ηελ αθξόαζε ηεο λα αγαπήζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηε κνπζηθή.  

Σα ηξαγνύδηα κε ηξεηο λόηεο θαη απιά ηξαγνύδηα (ια-ζνι-κη), ηεηξαηνληθά 

(ζνι-κη-ξε-λην) θαη πεληαηνληθά (ια-ζνι-κη-ξε-λην) ηξαγνύδηα απνηεινύλ όρη όιν 

αιιά ην πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό πιηθό γηα ηελ αξρηθή δνπιεηά όζνλ αθνξά ηελ 

εηζαγσγή ησ παηδηώλ ζην ηξαγνύδη ζην ζύζηεκα ηνπ Κνληάπ. Σα πξώηα δηαζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη κεγάιεο 2
εο

, 3
εο

 κηθξέο θαη 4
εο

 θαζαξέο πνπ ζεσξνύληαη 

ηδαληθά γηα κηθξνύο θαη αλαζθαιείο ηξαγνπδηζηέο. Πάλησο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ πξέπεη λα αθνύγεηαη θάπνηα δηαηνληθή κνπζηθή. Από ην 

πξώην ζηάδην είλαη θαιό λα παξνπζηαζηνύλ θάπνηα ηξαγνύδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 

δηάζηεκα ηεο 2
αο

 κηθξήο. Αλ απηό δελ γίλεη, ηόηε ηα δηαζηήκαηα απηά δελ ζα γίλνπλ 

γλσζηά ζηα παηδηά. Με βάζε ηε κέζνδν Κνληάπ ην θύξην κέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ 

πιηθνύ πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ (Choksy et al., 2000). 

Σα εξγαιεία ηεο κεζόδνπ Κνληάπ. 

1. Τν Τνληθό ζνι-θα ή Κηλεηό λην. Δίλαη έλα ζύζηεκα από ζπιιαβέο (λην ξε κη 

θα ζνι ια ζη λην) ζην νπνίν ην λην ζεσξείηαη ην ηνληθό θέληξν γηα όια ηα 

ηξαγνύδηα ζε κείδνλα θαη ην ια γηα ηα όια ηα ηξαγνύδηα ζε ειάζζνλα. Έηζη 

εζηηάδνπκε όρη ζε κεκνλσκέλα ηνληθά ύςε αιιά ζηε ζρέζε ησλ δηαζηεκάησλ 

ζην ηνληθό ζύζηεκα. O Κνληάπ ην πήξε από ηνλ Guido d Arezzo ηνλ 11
ν
 

αηώλα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηξνπνπνηεκέλν από ηελ Sarah Glover θαη 

αξγόηεξα από ηνλ John Curwen ηνλ 19
ν
 αηώλα. Αλ έρνπκε κάζεη ην δηάζηεκα 

λην-ζνι έξρεηαη ζην κπαιό καο ε 5
ε
 θαζαξή ελώ κε ην ζνι-κη ε 3

ε
 κηθξή 

ζηνλ κείδνλα ηξόπν. Σα ηξαγνύδηα θαη παηρληδνηξάγνπδα ηεο πξνζρνιηθήο 
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ειηθίαο, έλα κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ηεο εθάζηνηε θνπιηνύξαο θαη 

έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ είλαη 

ηνληθά θαη επνκέλσο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ηνπ ηνληθνύ ζνιθα. 

Αλαπηπμηαθά ην θαηέβαζκα ηεο 3
εο

 κηθξήο είλαη ην πξώην δηάζηεκα πνπ 

ηξαγνπδάλε ηα πεξηζζόηεξα κηθξά παηδηά. Δίλαη ην βαζηθό δηάζηεκα πνπ 

έρνπλ ηα ηξαγνύδηα πεηξάγκαηνο ησλ παηδηώλ. Από ηε ηξίηε κηθξή, ε 

κεισδηθή αθνινπζία θηλείηαη ζηαδηαθά κέζα από ηα κνηίβα ησλ 

πεληαηνληθώλ ηξαγνπδηώλ ζηε δηαηνληθό, ηξνπηθό θαη ρξσκαηηθό πιηθό. 

(Παηζέαο, 1997· Γακηαλνύ- Μαξίλε, 1998· Choksy, 1998· Choksy et al., 

2000· Αλδξνύηζνο, 2004). 

2. Η ρεηξνλνκηθή. Αλ ην ζνιθα βνεζάεη ζηελ ηνληθή κλήκε, ν ζπλδπαζκόο ηνπ 

κε έλα ζύζηεκα από ρεηξνλνκίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο δηάθνξνπο θζόγγνπο 

θαίλεηαη όηη θάλεη ηε κλήκε πην γξήγνξε θαη ζίγνπξε. Ζ ρεηξνλνκηθή 

αλαπηύρζεθε από ηνλ John Curwen ζηελ Αγγιία ην 1870 θαη πξνζαξκόζηεθε 

ζηε ζπλέρεηα κε θάπνηεο αιιαγέο ζηα νπγγξηθά ζρνιεία. Παξνπζηάδνληαη κε 

ηα ρέξηα ζην ύςνο ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ηνπ θεθαιηνύ θαη ηεο κέζεο. Μόλν ην 

έλα ρέξη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, από ην παηδί, θαηά πξνηίκεζε ην ρέξη 

κε ην νπνίν γξάθεη. Ο δάζθαινο όκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δπν 

ρέξηα γηα λα δείμεη δπν δηαθνξεηηθέο λόηεο. (Γακηαλνύ-Μαξίλε, 1998· 

Choksy, 1998· Αλδξνύηζνο, 2004). 

3. Οη ξπζκηθέο ζπιιαβέο. Ο ξπζκόο ζηε κέζνδν ηνπ Κνληάπ καζαίλεηαη κε 

κνηίβα θαη κε κηα ζεηξά από ζπιιαβέο πνπ ηηο δαλείζηεθε από ηνλ Jacques 

Cheve  ην 1800 θαη αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα γαιιηθά θνλζεξβαηόξηα. 

Υξεζηκνπνηνύληαη νη ζπιιαβέο «ηα» γηα ηα ηέηαξηα θαη «ηη-ηη» γηα ηα όγδνα, 
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γηα ηα κηζά «ηα-α» θαη γηα ηα νιόθιεξα «ηα-α-α-α». (Choksy, 1998· 

Αλδξνύηζνο, 2004). 

3.7. Ζ κέζνδνο ηνπ Orff 

Ζ εμεξεύλεζε ηνπ ήρνπ μεθηλάεη από ηνπο ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ήρνπο 

ρσξίο θάπνηα νξγάλσζε: έλα ζθπιί πνπ γαπγίδεη, κηα πόξηα πνπ ηξίδεη, έλα 

αεξνπιάλν πνπ πεηά. Μεηά καζαίλνπλ ηα παηδηά λα απνδίδνπλ ηνπο νξγαλσκέλνπο 

ήρνπο: κνηίβα από drumbeat, μπιάθηα πνπ ρηππάλε. Σα παηδηά παίδνπλ θαη 

εμεξεπλνύλ κε ηηο πνηόηεηεο ησλ ήρσλ: ζθιεξνί ήρνη, καιαθνί ήρνη, μύιηλνη ήρνη θ.α. 

Οη πεγέο ήρσλ νκαδνπνηνύληαη ζε νηθνγέλεηεο ίδησλ ήρσλ. Καη ε θσλή απνηειεί κηα 

πεγή ήρνπ πνπ ρξεηάδεηαη εμεξεύλεζε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ ηνπ Orff ζηεξίδεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμεξεύλεζεο (Αλδξνύηζνο, 2004). Σα παηδηά αλαθαιύπηνπλ όηη 

ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα ρεηξίδνληαη ηνπο ήρνπο από ην ζηόκα θαη απηνί νη ήρνη 

γίλνληαη ην ιεμηιόγην ην νπνίν ζα ζηεξίμεη ηελ νκηιία θαη ην ηξαγνύδη αξγόηεξα.  

Σα ζπζηαηηθά ηεο κεζόδνπ είλαη: α) ν ξπζκόο (ιόγνπ, θίλεζεο, ηξαγνπδηνύ), β) ε 

δεκηνπξγηθή-εθθξαζηηθή θίλεζε (θαη ε ερεηηθή ζπλνδεία ηεο), γ) ε θσλή θαη ην 

ηξαγνύδη, δ) ε επαθή κε ηα όξγαλα Orff θαη ε) ν απηνζρεδηαζκόο (Αλδξνύηζνο, 

2004). Σν ηξαγνύδη απνηειεί ζπλδπαζκόο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο κνπζηθήο θαη απνηειεί 

πξσηαξρηθό ζηνηρείν ηεο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ. Ζ κεισδία γηα ηνλ Orff απνηεινύζε 

ηε βάζε γηα απηνζρεδηαζκνύο. Όκσο κε ηα κηθξά παηδηά ε κεισδία βαζηδόηαλ ζε ήδε 

γλσζηά πξάγκαηα όπσο νη ξίκεο, ηα ιαρλίζκαηα, ηα παηδηθά παξαδνζηαθά θαη κε 

ηξαγνύδηα. Σν πξώην δηάζηεκα πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ε 3
ε
 κηθξή ζε 

θαηηνύζα κνξθή θαη ζπλαληάηαη ζε πνιιά παηδηθά ηξαγνύδηα ζε νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν. ηαδηαθά εηζάγνληαη θαη νη λόηεο ια, λην, ξε θαη ζρεκαηίδεηαη ε πεληαηνληθή 

θιίκαθα θαη ε ρξήζε ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην παηδί λα εθθξαζηεί θαη λα 
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απηνζρεδηάζεη ρσξίο λα παξαρζνύλ δηαθσλίεο. ηηο πξώηεο επαθέο ησλ παηδηώλ κε ην 

ηξαγνύδη παξνηξύλνληαη λα κεινπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ιόγνπ πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ (ξίκεο, ιαρλίζκαηα, αηλίγκαηα θιπ.). Αθνύ κάζνπλ λα ηξαγνπδνύλ ζσζηά 

ηνληθά θαη ξπζκηθά, πεξλνύλ ζην ζηάδην ηεο θηλεηηθήο απόδνζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ γηα 

λα ην βηώζνπλ θηλεηηθά. Μεηά ην ζπλνδεύνπλ είηε κε ερεξέο θηλήζεηο είηε κε ηα 

όξγαλα ηεο νξρήζηξαο Orff. (Αλδξνύηζνο, 2004). 

3.8. Μέζνδνο Dalcroze 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζόδνπ Dalcroze ή αιιηώο ηεο Μνπζηθήο-Ρπζκηθήο 

θαη Κηλεηηθήο αγσγήο είλαη:  

 Ζ Ρπζκηθή (eurhythmics) 

 Solfege Dalcroze 

 Απηνζρεδηαζκόο 

Με ηελ ιέμε Ρπζκηθή ηνπ Dalcroze, ελλννύκε κηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ 

κνπζηθή, λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δήζεη ηελ κνπζηθή κέζα από ηελ θίλεζε ηνπ 

ζώκαηνο, ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ ήρσλ (κεισδία θαη αξκνλία) θαη ηνπ ξπζκνύ (Petit 

ζπλέληεπμε ζηελ Αξδηκάλνγινπ, 1989). 

Οη ζηόρνη ηεο κεζόδνπ Dalcroze είλαη: α) ε αλάπηπμε ηεο κνπζηθόηεηαο καο, 

β) ε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ, γ) ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη δ) ε αλάπηπμε ηνπ ξπζκνύ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο κέζσ ηνπ ζώκαηνο (Αλδξνύηζνο, 2004). 

Σν ηνληθό ύςνο θαη ε κεισδία ζηε κέζνδν Dalcroze καζαίλνληαη κε ηελ 

θίλεζε όινπ ηνπ ζώκαηνο, κε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε λα αλαπηπρζεί ε 

αθνπζηηθή αληίιεςε ηνπ κηθξνύ παηδηνύ. Οη πξώηεο εκπεηξίεο δηάθξηζεο ηνληθνύ 
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ύςνπο ησλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα είλαη απιέο. ηελ αξρή νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ θαη 

μερσξίδνπλ ηηο αιιαγέο ηνληθνύ ύςνπο ζην παίμηκν ηνπ πηάλνπ. Όηαλ απηό επηηεπρζεί, 

ν δάζθαινο παξνηξύλεη ηα παηδηά λα «πεξπαηήζνπλ» κηα κεισδία ζην ρώξν αλάινγα 

κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Γεληθόηεξα ζε κηα ηάμε Ρπζκηθήο ην 

παηδί καζαίλεη όηη νη ήρνη πνπ αθνύεη θαη πνπ δεκηνπξγεί κπνξνύλ λα απνδνζνύλ κε 

θίλεζε θαη κε απηό ηνλ ηξόπν, βηώλνληαο ηα δηάθνξα ηνληθά ύςε κε ην ζώκα ηνπ, ην 

παηδί κπνξεί λα πξνρσξήζεη από ηελ αθεξεκέλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζθέςε 

(Αλδξνύηζνο, 2004).  

 

3.9. Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Ο δάζθαινο πξέπεη λα απνηειεί ζσζηό πξόηππν γηα ηα παηδηά, λα ηξαγνπδάεη 

κε ζσζηή ηνληθόηεηα, θαζαξή άξζξσζε θαη λα δείρλεη ην ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνύ. 

ύκθσλα κε ηελ Goetze (1985), ην ηξαγνύδη πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε βνιηθό ηνληθό 

ύςνο γηα ηα παηδηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηξαγνπδηώλ, δηδάζθνληαη ζηα παηδηά κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηξαγνπδηζκέλα από ηε θσλή ηνπ δαζθάινπ (Waddell, 1989). Ζ 

ηερληθή ηεο επαλάιεςεο είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηε δηδαζθαιία ηξαγνπδηνύ 

γηαηί παηδηά κε ρακειή δεθηηθόηεηα ρξεηάδνληαη λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη 

πεξηζζόηεξεο θνξέο από ηα παηδηά κε πςειή κνπζηθή δεθηηθόηεηα (Waddell, 1989). 

Γίλνπκε πάληα ηνλ ηόλν ηνπ ηξαγνπδηνύ θαζαξά, θαη κπνξνύκε λα ηξαγνπδήζνπκε ηε 

πξώηε θξάζε ηνπ γηα λα εκπεδώζνπλ ηα παηδηά ηνλ αξρηθό ηόλν. Σν ηέκπν θαηά ηε 

δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ην ηξαγνύδη θαη λα είλαη θνληά ζην θπζηθό 

ηέκπν ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αλ ην ηέκπν είλαη πην γξήγνξν από ην θπζηθό ηα παηδηά ζα 

θύγνπλ από ην ζσζηό ηόλν. (Παπαληθνιάνπ, 1991· Μαθξνπνύινπ, & Βαξειάο, 2001· 

Κνπξθνπξίθα, & Μσξαΐηε, 2006). Σα παηδηά ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα 
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ηξαγνπδάλε ηα ηξαγνύδηα ζε ρακειή έληαζε (ζηγαλά), δηόηη ε έληαζε δελ αλήθεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο θσλήο (Παπαληθνιάνπ, 1991· Κνπξθνπξίθα & 

Μσξαΐηε, 2006). Ζ ρξήζε ηεο θίλεζεο θαηά ην ηξαγνύδη εληζρύεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

παικνύ θαη ηνλ ζσζηό ηνληζκό (Houlahan, & Tacka, 2008). 

Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα ηξαγνπδάλε θαη 

κόλα ηνπο ηόζν νκαδηθά όζν θαη αηνκηθά. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ δάζθαιν 

λα αμηνινγήζεη ηνλ θάζε καζεηή αιιά θαη βνεζάεη ην καζεηή λα αλαπηύμεη 

κεγαιύηεξε θσλεηηθή αλεμαξηεζία θαη άλεζε. Δίλαη ζεκαληηθό ν δάζθαινο λα 

αθνύεη ζπλερώο ηελ ηάμε πνπ ηξαγνπδά θαη λα αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ, ώζηε λα 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εληνπίζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη αλάινγα. εκαληηθό επίζεο είλαη ν δάζθαινο λα θαζνδεγήζεη ηελ ηάμε ζην 

πώο λα αθνύεη ηνλ εαπηό ηεο, λα απηναμηνινγείηαη θαη λα απηνδηνξζώλεηαη. Μεξηθά 

παηδηά κπνξνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά κέζα ζηελ νκάδα κηκνύκελα άιια παηδηά, 

αιιά δελ κπνξνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά ζηνλ ηόλν όηαλ είλαη κόλα ηνπο (Green, 

1994). Έλαο ηξόπνο γηα λα βνεζήζνπκε απηά ηα παηδηά είλαη λα θαζίζνπκε κπξνζηά 

ζην παηδί θαη λα ην βάινπκε λα παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ ζηόκαηόο καο. Μόιηο 

ηα παηδηά κάζνπλ θαιά έλα ηξαγνύδη, ν δάζθαινο ζηακαηά λα ηξαγνπδά γηα λα 

αθνύζεη ηα παηδηά (Houlahan, & Tacka, 2008). Σν αηνκηθό ηξαγνύδη πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηξόπν «αζθαιή» γηα ηα παηδηά, ώζηε λα κελ ηνπο δεκηνπξγείηαη άγρνο έθζεζεο ή 

απεηιή. 

Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε αξκνληθή ζπλνδεία ζην πηάλν όηαλ 

δηδάζθνπκε έλα θαηλνύξην ηξαγνύδη γηαηί ηα κηθξά παηδηά ρξεηάδνληαη λα αθνύλ ηε 

θσλή ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπο θσλέο (Petzold, 1969· Stauffer, 1986· 

Gouzouasis, 1987· Atterbury & Silcox, 1993). Σν πηάλν ή άιιν όξγαλν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλνδεία, όηαλ νη καζεηέο έρνπλ κάζεη ην ηξαγνύδη ή ηξαγνπδνύλ 
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έλα  ηξαγνύδη πνπ ήδε μέξνπλ. Ζ ζπλνδεία ζα πξέπεη λα είλαη ζπάληα ή θαη θαζόινπ, 

θαζώο ην αζπλόδεπην ηξαγνύδη βνεζάεη ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηελ αθνπζηηθή 

ηθαλόηεηα πην απνηειεζκαηηθά (Waddell, 1989).  

Ζ ζσζηή πξνθνξά θαη άξζξσζε ησλ θσλεέλησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζσζηνύ ηνληζκνύ. Δμαζθνύκε ηα θσλήεληα ηξαγνπδηζηά 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο «λν», «λνπ», «λσ», «λη», «λα» ζε θαηηόληεο 

πεληάρνξδεο/πεληαηνληθέο θιίκαθεο. Σα ζύκθσλα βνεζνύλ λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

ξπζκηθό ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ζ θσλεηηθή εμάζθεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

ζύκθσλα «λ» θαη «κ» εληζρύεη ην ζσζηό ηξαγνύδη θαη ηε θαηάιιειε πξνθνξά.  

Κάζε θνξά πνπ μεθηλάεη ην  κάζεκα κπνξνύκε λα ηξαγνπδάκε έλα κνπζηθό 

ραηξεηηζκό. Ο ραηξεηηζκόο κπνξεί λα ηξαγνπδεζεί από ηνλ δάζθαιν ή καδί κε ηα 

παηδηά ή λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα θνύθια γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά. Σξαγνπδάκε ην 

ραηξεηηζκό ζε θάζε έλα παηδί μερσξηζηά κε ην όλνκά ηνπ ή έλα δεπγάξη κε νλόκαηα 

παηδηώλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνθξίλνληαη ζην ραηξεηηζκό (Houlahan, & Tacka, 

2008). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παξνύζα εξγαζία παξνπζίαζε εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θσλή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο γηα ηξαγνύδη. 

Ωζηόζν, ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο έρεη ηαπηηζηεί κε ηνπο εηδηθνύο εξεπλεηέο θαη κε 

ηηο έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη όρη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο 

(Κπξίδεο, Τζαθηξίδνπ & Παιαηνιόγνπ, 2004). Τν ράζκα απηό αλάκεζα ζηελ έξεπλα 

θαη ηελ δηδαθηηθή πξάμε έρεη δεκηνπξγεζεί, ζύκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο, επεηδή 

ζπρλά ηα επξήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη έξεπλεο δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηάμεο (Κπξίδεο, θα. 2004). Σύκθσλα κε 

επξήκαηα (Isakson & Ellsworth 1979· Regelski, 1980· Bresler, 1995· Leglar & 

Collay, 2002· Βάκβνπθαο 2002), ππάξρεη ζπρλά απξνζπκία, αξλεηηζκόο ή θόβνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ έξεπλα είηε γηαηί έρνπλ ειιηπή θαηάξηηζε είηε γηαηί δελ 

ζέινπλ λα θαλνύλ νη αδπλακίεο ηνπο, είηε γηαηί απιά ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα 

παξνπζηάδνληαη κε ηξόπν δύζθνιν ή είλαη κε πξνζβάζηκα ζηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αλάγθε γηα εληνλόηεξε δηαζύλδεζε 

ηεο έξεπλαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Madsen, 1982· Madsen & Madsen 

1983· Leglar & Collay 2002· Σηάκνπ 2005). Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε 

δεκηνπξγώληαο πξνγξάκκαηα εξεπλεηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ 

απόθηεζε γλώζεσλ γηα λα κπνξνύλ νη δάζθαινη λα αμηνινγνύλ ζεηηθά ηα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα θαη λα κπνξνύλ λα ηα εθαξκόζνπλ (Σηάκνπ, 2008· Σηάκνπ θα., 2007), είηε 

κέζα από δεκνζηεύκαηα εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη κε γιώζζα 

άκεζε θαη ζαθή ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό (Miller, 1994· Wiggin, 1994· Campbell, 

2002 Heller & O’Connor, 2002· Hookey, 2002· Σηάκνπ θα., 2007).  

Η παξνύζα εξγαζία πξνζπάζεζε λα γεθπξώζεη ην ράζκα πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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ην παηδηθό ηξαγνύδη πξνζθέξνληαο κε γιώζζα απιή κηα ζύλνςε ησλ πεξηζζόηεξσλ 

εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ην ηξαγνύδη ησλ παηδηώλ, θαη ζπδεηώληαο ηελ 

ζεκαζία ησλ επξεκάησλ απηώλ γηα ηελ δηδαθηηθή πξάμε. Απώηεξνο ζηόρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη όρη κόλν λα απνηειέζεη έλα βηβιηνγξαθηθό βνήζεκα 

γηα ηνπο επόκελνπο ζπνπδαζηέο ή αξράξηνπο κειεηεηέο ζρεηηθά κε ην παηδηθό 

ηξαγνύδη, αιιά θαη λα πξνζθέξεη κε κνξθή εύπεπηε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηνπ 

ρώξνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο κνπζηθήο. Βαζηθό κέιεκα είλαη λα ηνλ ελεκεξώζεη 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο θσλήο, ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηε ρξήζε 

ηεο ζην ηξαγνύδη, θαη λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηξόπνπο πνπ είλαη 

θαηάιιεινη αλαπηπμηαθά γηα λα εξγαζζεί θαλείο κε ηα κηθξά παηδηά γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο γηα ηξαγνύδη. Σεκαληηθόηεξε κέξηκλα δίλεηαη ζηελ αλάγθε ηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, λα ζπκβνπιέςνπλ, λα δηαθνξνπνηήζνπλ 

θαη λα βειηηώζνπλ ηελ δηδαθηηθή πξάμε. Μόλνλ έηζη, κπνξεί θαλείο λα ειπίδεη ζηελ 

πξόνδν ηεο κνπζηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζηελ αλάδπζε, αμηνπνίεζε θαη 

θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνύ δπλακηθνύ ησλ παηδηώλ ζηνλ ζεκαληηθόηεξν θαη 

ακεζόηεξν ηνκέα ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο θαη πξάμεο, ην ηξαγνύδη.  
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