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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός μουσικού ανθολογίου, για 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, εμπνευσμένο από παραμύθια. Ο ορισμός 

“προσχολική ηλικία” έχει καθιερωθεί για την πρώτη παιδική ηλικία από την γέννηση του παιδιού 

μέχρι και την ηλικία των πέντε με έξι περίπου χρονών (Andress, 1986,σ.11). Η περίοδος της 

πρώτης σχολικής ηλικίας περιλαμβάνει τα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, δηλαδή τις πρώτες δύο τάξεις 

του δημοτικού. 

Επιθυμία μου ήταν, να επενδύσω – μουσικά – διάφορα παραμύθια με μια σειρά 

δραστηριοτήτων , μέσα από τις οποίες θα γινόταν η εισαγωγή των παιδιών στον κόσμο της 

μουσικής. Παράλληλα, επιδίωξή μου ήταν η μουσική αγωγή των παιδιών με συγκεκριμένους 

στόχους και η γνωριμία τους με μουσικές έννοιες και όρους. Επέλεξα οι δραστηριότητες αυτές να 

τοποθετηθούν μέσα στα πλαίσια διαφόρων παραμυθιών κυρίως για τρεις λόγους. Αρχικά, αφορμή 

υπήρξε η προσωπική μου εμπειρία και όμορφη ανάμνηση, από την παιδική μου ηλικία, όσον αφορά 

την ανάγνωση και την εξιστόρηση παραμυθιών.

 Έπειτα, θεώρησα ότι τα παραμύθια, κάτι τόσο αγαπητό στα μικρά παιδιά, θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για τη διδασκαλία μουσικής, καθώς αποτελούν κείμενα με 

δυνατότητες αναπαραγωγής, με παιγνιώδεις δραστηριότητες και με κάποια σκηνοθεσία. 

Προκαλούν τις δυνατότητές του μαθητή και μπορούν, πέρα από την ευχαρίστηση, να συμβάλλουν 

και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων τους. Επιπλέον, αν είναι σχεδιασμένα και αξιοποιημένα 

σωστά, δεν προκαλούν πλήξη, αλλά καθηλώνουν με τη γοητεία τους, προκαλούν και εξάπτουν τη 

φαντασία και την περιέργεια.(Ντούλια,2010)

Η μαγεία τους έγκειται στο γεγονός ότι, αν και η πλοκή τους είναι απλή και λιτή, έχουν την 

ικανότητα να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Ταυτόχρονα, μαγεύουν και διδάσκουν 

ενήλικες και παιδιά  Ουσιαστικά, το παραμύθι επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί με 

“αρχέτυπες” καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση του καλού και του κακού, η διαφορά 
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μεταξύ θάρρους κι δειλίας και η χρησιμοποίησης εξυπνάδας σαν όπλο ενάντια στη δύναμη. Αυτή η 

ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν στην εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς, στα 

οποία οι άνθρωποι είναι τόσο ευάλωτοι, κάνοντας τους να αισθάνονται μέρη ενός μεγάλου 

συνόλου. ( Cooper, 1998, στο: Τζαβιδοπούλου και Μίχου,2006 ) 

Το ίδιο ισχύει και για τη μικρογραφία κοινωνίας των μικρών παιδιών, τα οποία πολλές 

φορές παρουσιάζουν σκληρές και απότομες συμπεριφορές, απομονώνοντας και αποκλείοντας 

άτομα από το σύνολο. Το παραμύθι ενισχύει την έννοια του συνόλου και απομακρύνει τέτοιου 

είδους συναισθήματα.  Αυτός ήταν και ο τρίτος λόγος που επέλεξα τα παραμύθια ως φορέα των 

μουσικών δραστηριοτήτων, η κοινωνική χροιά που αποπνέουν.

Έτσι, προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία των μουσικών παραμυθιών που πλαισιώνουν την 

παρούσα εργασία. Κατά την άποψή μου, είναι αρκετά δημιουργικό και  ευχάριστο τόσο για τον 

παιδαγωγό όσο και για τα παιδιά μέσα από τα μουσικά παραμύθια να κατανοήσουν τις πιο βασικές 

έννοιες της μουσικής. 

Η εκλογή και η συγγραφή των παραμυθιών δεν ήταν τυχαία, καθώς οι παραμυθιακές 

ιστορίες οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με το πνευματικό επίπεδο των μαθητών από άποψη 

λεξιλογίου και, προπάντων, από άποψη μουσικού και όχι μόνο περιεχομένου. Παράλληλα, “πρέπει 

να έχουν σχέση με τα καθημερινά βιώματα των παιδιών και να ανταποκρίνονται στην περιέργεια 

και τα ενδιαφέροντά τους έτσι ώστε να είναι δυνατόν να κερδηθεί η προσοχή τους και να επιτευχθεί 

η κατανόησή τους” (Ντούλια, 2010).

Με την ολοκλήρωση της εργασίας, θέλω να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου κ. Λήδα 

Στάμου, για το χρόνο και την βοήθεια που μου προσέφερε, όπως επίσης και την συνεπιβλέπουσα 

καθηγήτρια της εργασίας, κ. Αθηνά Κατσανεβάκη. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι πηγή 

έμπνευσης μου και κίνητρο για την συγγραφή αποτέλεσε η αγάπη μου γενικότερα για τα μικρά 

παιδιά, και ειδικότερα η επαφή μου με τα μικρά μου αδέρφια, όπως επίσης και ο τρόπος 

διδασκαλίας της καθηγήτριας μου κ. Λήδας Στάμου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα παραμύθια, όπως υποστηρίζει ο Πλάτων στην Πολιτεία (Β,11), έχουν τη δύναμη να 

διαπλάθουν την ψυχή: “πρέπει να πείσουμε τις τροφούς και τις μητέρες να λένε στα παιδιά τους 

εκλεκτά παραμύθια και να πλάθουν τις ψυχές τους με τα παραμύθια, πολύ περισσότερο από ό,τι 

πλάθουν τα σώματά τους με τα χέρια τους”. Το παραμύθι, για τον Πλάτωνα, είναι ένα μέσο που 

συμβάλλει στον τελικό σκοπό της αγωγής, που είναι η εύρεση της αλήθειας, της αληθινής γνώσης. 

(Σέργη,1995,σ.23)

Από κοινωνιολογική άποψη, τα παραμύθια προσφέρουν πληθώρα κοινωνικών μηνυμάτων 

και νουθεσιών διότι παρέχουν ηθική διαπαιδαγώγηση παρουσιάζοντας έμμεσα τα πλεονεκτήματα 

της ηθικής συμπεριφοράς, όχι με αφηρημένες ηθικές έννοιες. Όπως αναφέρουν οι Τζαβιδοπούλου 

& Μίχου (2006), τα παραμύθια προσπαθούν να μεταδώσουν με ποικίλους τρόπους το εξής 

μήνυμα:ο αγώνας εναντίων σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος, καθώς είναι 

ουσιαστικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως αν κανείς δε λιγοψυχήσει, τότε καταφέρνει να 

νικήσει όλα τα εμπόδια και στέφεται νικητής. (σ.12-13) Παράλληλα, όπως αναφέρει η Ντούλια 

(2010), οι έννοιες της ταύτισης, της προβολής, του παιχνιδιού, της δημιουργικότητας, της 

ενεργοποίησης φαντασιώσεων και φαντασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα παραμύθια, τα 

οποία μπορούν να γεφυρώνουν τον κόσμο που προβάλλουν με αυτόν της καθημερινής εμπειρίας 

του παιδιού, να συμφιλιώνουν το αλλότριο με το οικείο. (σ.2) Σε αυτό το σημείο απαιτείται να γίνει 

σύνδεση με τον όρο μουσικό παραμύθι, ο οποίος χρησιμοποιείται στη παρούσα εργασία για να 

περιγράψει το παραμύθι το οποίο έχει επενδυθεί με μουσική. Ακολουθεί διεξοδικότερη ανάλυση 

στη συνέχεια.

Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά, γίνεται αναφορά γενικά για τα παραμύθια και την 

διδακτική συμβολή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται επεξήγηση του όρου “μουσικό παραμύθι”, 

και αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η μουσική να πλαισιώσει τις δραστηριότητες των 

παραμυθιών. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα κείμενα των παραμυθιών ελαφρώς 
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τροποποιημένα, χωρίς τη μουσική επένδυση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται σύζευξη του κειμένου με 

τις μουσικές δραστηριότητες. Παρατίθενται τρία μεγάλα παραμύθια, εκ των οποίων το καθένα 

απευθύνεται σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα:  “Η κοκέτα Ποντικίνα” για 2-4 ετών, “Η Χιονάτη και 

οι 7 νάνοι” για 4-6 ετών και “Το κυνήγι της μουσικής” για 6-8 ετών. Το τελευταίο είναι πρωτότυπο, 

όσον αφορά και το κείμενο και τη μουσική επένδυση. Στη συνέχεια, ακολουθούν τρία μικρότερα σε 

μέγεθος παραμύθια, τα οποία, όπως και τα προηγούμενα αντιστοιχούν σε διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες: “Η φιλία των Χριστουγέννων” για παιδιά 2-4 ετών, “Η μικρή ντομάτα” για 4-6 ετών και 

“Το νησί της άνοιξης” για 6-8 ετών. Και τα τρία αυτά παραμύθια είναι πρωτότυπα. Τέλος, η 

εργασία καταλήγει με συμπεράσματα και παρατηρήσεις ενώ παρέχονται γενικές οδηγίες προς τον 

παιδαγωγό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1. Μουσικό παραμύθι: ορισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργία

Με τον όρο μουσικό παραμύθι, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, εννοείται το παραμύθι 

το οποίο επενδύεται-πλαισιώνεται από μουσική σε διάφορες μορφές π.χ τραγούδι, οργανική 

εκτέλεση, κινητικές δραστηριότητες κ.α. “Ωστόσο, με τον όρο μουσική επένδυση δεν εννοείται η 

μουσική υπόκρουση. Πρόκειται για μια πιο ενεργητική και δημιουργική διαδικασία” (Αγγελίδου 

και Διονυσίου). Η μουσική και οι δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα παραμύθια 

χρησιμοποιούνται ως μέσα έκφρασης και δημιουργίας. Στόχος της μουσικής επένδυσης, είναι η 

δημιουργία μουσικής που να  είναι σύμφωνη με τους χαρακτήρες, τις εικόνες και τα συναισθήματα 

που περιγράφονται στο κάθε παραμύθι. 

Η μουσική επένδυση και οι δραστηριότητες μπορεί να προϋπάρχουν ήδη, ωστόσο η 

διαδικασία στηρίζεται και στοχεύει στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Οι οδηγίες και η 

περιγραφή κάθε δραστηριότητας, το κείμενο, όπως και ο ρόλος του παιδαγωγού είναι τα θεμέλια 

πάνω στα οποία χτίζεται ένα μουσικό παραμύθι. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο η μουσική επένδυση γίνεται από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία δρουν 

συλλογικά στα πλαίσια της ομάδας, με την βοήθεια ωστόσο του παιδαγωγού. Επιπρόσθετα, 

προσφέρονται ιδανικές συνθήκες για ομαδική εργασία στην τάξη, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να 

εργάζονται σε ομάδες και κοινωνικοποιούνται. Έτσι προκύπτει συλλογικά μια μουσική δημιουργία, 

από τα ίδια τα παιδιά. Ουσιαστικά, το μουσικό παραμύθι είναι μία ιστορία που παντρεύει ήχους, 

μουσικές, τραγούδια και δραστηριότητες.

“Σε κάθε μουσική επένδυση μπορούν να χρησιμοποιηθούν η φωνή, το σώμα, τα μουσικά 

όργανα, καθώς και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, που αποτελούν τα μέσα μουσικής έκφρασης” 

(Σέργη, 1984). Οι κυριότεροι τομείς της μουσικής επένδυσης των παραμυθιών που πλαισιώνουν 

την συγκεκριμένη εργασία είναι το τραγούδι, η κίνηση και η ενόργανη εκτέλεση, που μπορούν να 

δρουν και συνδυαστικά μεταξύ τους. Διεξοδικότερη ανάλυση των λειτουργιών αυτών ακολουθεί 

στα επόμενα κεφάλαια.
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1.2. Τραγούδι με/για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

1.2.1. Γενικά για το τραγούδι

“Ο πιο άμεσος τρόπος για να βιώσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα στις πιο μικρές ηλικίες, τη 

μουσική είναι μέσα από το τραγούδι” (Μακροπούλου και Βαρελάς,2001,σ.19), το οποίο αποτελεί 

μία από τις σπουδαιότερες μουσικές δεξιότητες, καθώς η φωνή είναι το πρώτο μουσικό όργανο με 

το οποίο θα πειραματιστεί κάθε παιδί. Ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία ξεκινούν οι πρώτες 

φωνητικές εξερευνήσεις και σταδιακά, καθώς το παιδί αναπτύσσεται νοητικά και ψυχοκινητικά το 

τραγούδι αναδεικνύεται σε σημαντικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Όπως υποστηρίζει ο 

Πολύβιος Ανδρούτσος (2004) , “το τραγούδι, ως συνδυασμός μουσικής και λόγου, είναι από τα πιο 

σημαντικά μέσα έκφρασης του παιδιού”(σ. 105).

Κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης, η μουσική και η γλώσσα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως το παιδί προχωρά από τους φωνητικούς 

σχηματισμούς στο λόγο, συνδέοντας τους ήχους με συγκεκριμένες έννοιες, έτσι και στη μουσική 

προχωρά απ' το παιχνίδι του ήχου στα τραγούδια. (Μακροπούλου και Βαρελάς,2005,σ.23) Την 

παραπάνω άποψη ενστερνίζονται οι Houlahan και Tacka (2008), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά λατρεύουν να τραγουδάνε καθώς όταν παίζουν κάποιο παιχνίδι με άλλα παιδιά, το παιχνίδι 

συχνά συνοδεύεται από τραγούδι ή λέξεις που απαγγέλλονται μελωδικά ή ρυθμικά. Κάθε παιδί έχει 

τη δυνατότητα να τραγουδήσει, η φωνή είναι το πιο προσιτό μουσικό όργανο. (σ. 72) 

Στο πλαίσιο της Μουσικής Αγωγής το τραγούδι, εκτός από μέσο δημιουργικής έκφρασης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο για την κατανόηση και εμπέδωση μουσικών εννοιών (όπως 

ένταση, τονικό ύψος, ηχόχρωμα, κτλ.), για την εξάσκηση της ακοής και για την ανάπτυξη της 

μουσικής αντίληψης. Μέσα από την ενασχόλησή του με το τραγούδι το παιδί μπορεί να 

εξερευνήσει μια ποικιλία φωνητικών ήχων, να αναπτύξει φωνητικό έλεγχο και να έρθει σε επαφή 

με ένα ποικίλο ρεπερτόριο από την πατρίδα μας, αλλά και από άλλους μουσικούς πολιτισμούς. 

Συχνά το τραγούδι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό και με άλλες μουσικές δραστηριότητες, όπως η 
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κίνηση, οι δημιουργικές εργασίες, το παίξιμο οργάνων. (Αργυρίου, Τσούτσια-Λουλάκη & 

Μαγαλιού ,σ.15-16) 

Καθώς το τραγούδι αποτελεί τη βασικότερη και αμεσότερη μορφή μουσικής έκφρασης και 

ένα πρόσφορο εργαλείο προσέγγισης της μουσικής για το παιδιά, ο ρόλος του στο πλαίσιο της 

μουσικής επένδυσης ενός παραμυθιού είναι σημαντικότατος. Για τον λόγο αυτό θα παρουσιαστούν 

στη συνέχεια τόσο η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών φωνητικά όσο και οι βασικές αρχές και 

προσεγγίσεις στη φωνητική καθοδήγηση των παιδιών και στη διδασκαλία τραγουδιού.

Γενικά, το τραγούδι χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα τραγούδια που τραγουδούν οι 

μεγάλοι προς τα παιδιά και τα τραγούδια που λένε τα ίδια τα παιδιά ως συνοδεία σε μια 

δραστηριότητά τους. Καμιά φορά βέβαια τα όρια ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες  είναι 

δυσδιάκριτα (όταν για παράδειγμα ένα μικρό κορίτσι μιμείται τους ενήλικες και τραγουδά ένα 

νανούρισμα στην κούκλα της). (Μακροπούλου & Βαρελάς,2005, σ.27)

Αναφερόμενος στις πρώιμες εκφάνσεις τραγουδιού, ο Φιλανδός Bjorkvold, κάνει λόγο για 

την μητρική μουσική μας γλώσσα. Όταν μιλάμε για τραγούδι, δεν εννοούμε εκείνο του είδος 

τραγουδιού που οι ενήλικες ζητούν πιεστικά να τους τραγουδήσουν τα παιδιά για να ψυχαγωγηθούν 

και το οποίο πολλές φορές είναι το μόνο είδος παιδικών τραγουδιών που τυγχάνει να προσέξουμε. 

Περισσότερο εννοούμε το τραγούδι μέσα στα πλαίσια της παιδικής κουλτούρας: εκείνο, δηλαδή, 

στο οποίο τα παιδιά καταφεύγουν αυθόρμητα στην καθημερινή τους ζωή, είτε είναι μόνα τους είτε 

μαζί με άλλα παιδιά. Είναι στην ουσία μια λειτουργική φόρμα επικοινωνίας με κάποια αμιγώς 

γλωσσικά χαρακτηριστικά. Αυτή η τραγουδογλώσσα, η μητρική μουσική μας γλώσσα, είναι 

πρωταρχικής σημασίας στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. (Μακροπούλου & Βαρελάς ,

2005,σ.24)

“Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούν τα παιδιά είναι 

χρήσιμο να ξεχωρίσουμε πώς τραγουδούν όταν συμμετέχουν σε κατευθυνόμενη εκτέλεση 

τραγουδιών και πώς όταν τραγουδούν τα δικά τους αυθόρμητα τραγούδια”, τονίζει η Κ. Δογάνη 

(2012, σ.119). 
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Γι' αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η εξής διευκρίνηση: Στην συγκεκριμένη εργασία με 

τον όρο τραγούδι για μικρά παιδιά εννοείται το τραγούδι το οποίο έχει ήδη γραφτεί και προορίζεται 

για μικρά παιδιά, (όπως τα τραγούδια που πλαισιώνουν τα παραμύθια), ενώ με τον όρο τραγούδι με 

μικρά παιδιά εννοείται το τραγούδι των ίδιων των παιδιών, δηλαδή το αυθόρμητο τραγούδι τους.

1.2.2. Στάδια ανάπτυξης της ικανότητας για τραγούδι ανάλογα με την 

ηλικία: επιλογή ρεπερτορίου

Τα στάδια ανάπτυξης της ικανότητας για τραγούδι παρατίθενται ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα των παιδιών, όπως αυτές διαχωρίζονται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας (2-4,4-6 και 6-8 

ετών). Πιο συγκεκριμένα:

• 2-4 ετών:  

Χαρακτηριστικό αυτής της ηλικιακής ομάδας αποτελεί το αυθόρμητο και μιμητικό 

τραγούδι. Τα παιδιά δίνουν έμφαση στα τραγούδια pot pourri, δηλαδή στους αυτοσχεδιασμούς που 

περιέχουν τμήματα από είδη γνωστά τραγούδια. Αναπτύσσουν αυτού του είδους τα τραγούδια και 

δημιουργούν νέα, με σύνθεση αποσπασμάτων από πολλά διαφορετικά τραγούδια. 

Ταυτόχρονα αναπτύσσουν τραγούδια φαντασίας: αυθόρμητα-αυτοσχεδιαστικά που 

περιλαμβάνουν μικρά μέρη από γνωστά τραγούδια ή και παραλλαγές τους. Οι δημιουργίες αυτές, 

αποτελούνται από λέξεις, μελωδίες και ρυθμούς που τα παιδιά δανείζονται από το υπάρχον 

ρεπερτόριο και ενδέχεται να περιέχουν και πρωτότυπους αυτοσχεδιασμούς. Παράλληλα, γίνεται 

εμφάνιση του αφηγηματικού τραγουδιού, δηλαδή λέξεων που τραγουδιούνται σε ύφος 

αφηγηματικού μονολόγου. (Moog, 1976) 

Σύμφωνα με τους Swanwick και Tillman (1986), “τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους παραγωγής ήχου και ενθουσιάζονται με τα ακραία 

επίπεδα δυναμικής”. Παράλληλα, τους αρέσουν τα τραγούδια και ρυθμικά στιχάκια που 

περιλαμβάνουν το να αγγίξουν και να ονομάσουν διάφορα μέρη του σώματος, ενώ στα τραγούδια 
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τραγουδούν μόνο τα βασικά περιμετρικά στοιχεία τους, π.χ δύο βασικές λέξεις, ή δύο βασικά 

μελωδικά στοιχεία. (Στάμου, 2014a,σ.11). 

Το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών ηλικίας δύο ετών αποτελείται από επαναλήψεις της 

ίδιας μελωδίας, πολλές φορές σε διαφορετικό τονικό ύψος. Μέσα από την επανάληψη και τη 

μεταβολή τα παιδιά αποκτούν αυξανόμενο έλεγχο της μορφής και θέτουν τις βάσεις για τα 

μεταγενέστερα τραγούδια. Ο Dowling (1982) μάλιστα προτείνει ότι αυτές οι λειτουργίες είναι 

παρεμφερείς με εκείνες τις απόκτησης του συντακτικού στη γλώσσα. (Μακροπούλου & 

Βαρελάς,2005,σ.23) 

Η Young (2002) ερευνώντας το τραγούδι των δίχρονων και τρίχρονων παιδιών κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού διέκρινε έξι κατηγορίες φωνητικού παιχνιδιού:

1. “Ελεύθερες φωνήσεις” (free-flow vocalizing): φωνητικές δημιουργίες χωρίς λέξεις και με 

απροσδόκητη μελωδική μορφή

2. “Επιμελείς απαγγελίες” (chanting): σύντομες και επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις

3. “Επεξεργασίες γνωστών τραγουδιών”: επεξεργασμένα αποσπάσματα πολιτισμικά οικείων 

τραγουδιών

4. “Φωνήσεις συνοδευμένες από κίνηση” (movement vocalizing): φωνήσεις που συνοδεύονται 

είτε από την κίνηση του σώματος είτε από την κίνηση άψυχων αντικειμένων (παιχνιδιών)

5. Τραγούδια που συνοδεύον δραματουργικά παιχνίδια

6. Φωνήσεις που μιμούνται πραγματικούς ήχους και σχετίζονται με την ενασχόληση των 

παιδιών με άψυχα αντικείμενα. (Σίμου, 2009,σ. 197)

Σύμφωνα με την Mang (2000), “από την ηλικία των τριών και των τεσσάρων ετών τα παιδιά 

παράγουν “συναφείς ενδιάμεσες φωνήσεις” (contextual intetmadiate vocalizations),απρόβλεπτες 

δηλαδή εναλλαγές ομιλίας και τραγουδιού” (Σίμου,2009,σ.198).

• 4-6 ετών

Όπως αναφέρει η Mang (2000), “από την ηλικία των τεσσάρων ετών και μέχρι τα έξι η 

διάκριση μεταξύ λόγου και τραγουδιού είναι πλέον σαφής. Ωστόσο ακόμα και σ' αυτό το στάδιο, τα 
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παιδιά συνεχίζουν να επινοούν μερικές φορές πρωτότυπες φόρμες προκειμένου να 

επικοινωνήσουν”. “Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα υπάρχει συνέχεια του αφηγηματικού- 

αυτοσχεδιαστικού και του τραγουδιού φαντασίας, ενώ παρατηρείται μείωση των τραγουδιών pot 

pourri” (Moog, 1976). Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι “η διάκριση μεταξύ λόγου και 

τραγουδιού γίνεται όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των έξι ετών” (Mang, 2000).

Τα τραγούδια που παράγονται τώρα χαρακτηρίζονται ως προσχέδια τραγουδιών (draft 

songs), εξαιτίας του ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για το μελωδικό περίγραμμα του 

τραγουδιού παρά για τις λεπτομέρειές του (Hargreaves, 1986). Επίσης, σύμφωνα με τον Welch 

(2006) , “μία ακόμα πρόοδος που συντελείται σε αυτή την ηλικία είναι ότι τα τραγούδια που 

επινοούν τα παιδιά γίνονται μέσα έκφρασης των συναισθημάτων τους”. Όπως αναφέρουν οι Moog 

(1976) και Sloboda (1985), “από την ηλικία των πέντε και μετά παρατηρείται μία απότομη μείωση 

του αριθμού των αυθόρμητων τραγουδιών, ίσως επειδή τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 

πιθανά “λάθη” στο τραγούδι τους”(Σίμου, 2009, σ. 199). 

Στα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας αρέσει να τραγουδούν μία μεγάλη ποικιλία 

τραγουδιών, ιδιαίτερα τραγούδια αστεία με λέξεις αστείες και περίεργες χωρίς ιδιαίτερο νόημα, 

τραγούδια που συνοδεύονται από παιχνίδια, νανουρίσματα, τραγούδια που περιλαμβάνουν κίνηση 

του σώματος ή αναγνώριση μελών του σώματος. Ακόμα, τους αρέσει να εκτελούν μουσική μόνοι ή 

σε ομάδα. 

Εξαιτίας των ανεπτυγμένων κοινωνικών ικανοτήτων τους και της μουσικής τους 

ικανότητας, μπορούν να τραγουδήσουν απλά τραγούδια με σχετική ακρίβεια, να μιμηθούν τους 

ήχους και νότες των άλλων, και να συμμετέχουν σε τραγούδια που απαιτούν εναλλαγή ανάμεσα σε 

σόλο και ομαδικό τραγούδι και να συνοδεύσουν ο τραγούδι με οστινάτι ηχηρών κινήσεων. 

Καταλαβαίνουν ότι η μελωδία αποτελείται από νότες που κινούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

με βήματα ή πηδήματα, και ο ρυθμός από ήχους μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας. 

(Στάμου,2014a,σ.11). 
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• 6-8 ετών

Σύμφωνα με την Σίμου (2009): Τα παιδιά που αρχίζουν το σχολείο διαθέτουν ήδη μία γκάμα 

διαφορετικών δεξιοτήτων. Από αυτές σημαντικό είναι να διακρίνουμε μεταξύ α) της ικανότητας 

των παιδιών να επινοούν τραγούδια (Davies, 1986,1992) και β) της αναπτυσσόμενης ικανότητάς 

τους να εκτελούν ένα τραγούδι που τους έχει διδαχθεί (Welch,1986,1998,Welch et al., 1996, 1997, 

1998). (σ.200) 

Τα αποτελέσματα μίας μακροχρόνιας έρευνας, που διεξήχθη στο  Ηνωμένο Βασίλειο 

(Welch et al., 1996, 1997,1998) αναφορικά με την τραγουδιστική ικανότητα των παιδιών πρώτης 

σχολικής ηλικίας ήταν τα εξής: η προσοχή των παιδιών έλκεται περισσότερο από χαρακτηριστικά 

που μπορούν πιο εύκολα να καταλάβουν, δηλαδή από τις λέξεις, και όχι από τη μελωδία. 

Παράλληλα, η αναπαραγωγή συγκεκριμένων επιμέρους στοιχείων του τραγουδιού ήταν πιο 

αποτελεσματική σε σχέση με την αναπαραγωγή μουσικών στοιχείων συνδυασμένων με λέξεις. 

(Σίμου,2009)

Σε πρώτη φάση, τα παιδιά δίνουν περισσότερη έμφαση στο κείμενο απ' ότι στη μελωδία, το 

τραγούδι προσομοιάζει την εμμελή απαγγελία, ενώ η τονική έκταση και οι μελωδικές φράσεις είναι 

περιορισμένες. Σε δεύτερη φάση, γίνεται προσπάθεια από τα παιδιά να μιμηθούν τη μελωδία 

δεδομένων τραγουδιών, επιδεικνύοντας υποτυπώδη αντίληψη του μελωδικού τους περιγράμματος 

και επέκταση της φωνητικής τους τονικής έκτασης. 

Στην τρίτη φάση, συντελείται πρόοδος σε ότι αφορά την ακρίβεια στη χρήση μελωδικών 

σχημάτων και διαστημάτων, χωρίς κάτι τέτοιο να συνεπάγεται απαραίτητα την επίτευξη τονικής 

σταθερότητας, καθώς αυτή μπορεί να σχετίζεται με ακατάλληλη χρήση του φωνητικού ρετζίστρου. 

Η τελευταία φάση χαρακτηρίζεται από μελωδική και τονική ακρίβεια σε συνδυασμό με σχετικά 

απλά τραγούδια δανεισμένα από τον οικείο μουσικό πολιτισμό των παιδιών. (Σίμου,2009)

Σε αυτό το σημείο, κρίνονται απαραίτητες οι ακόλουθες διευκρινήσεις. Αν και δεν υπάρχει 

απόλυτη συμφωνία ως προς το εύρος της φωνής των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ο 
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παιδαγωγός είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, και ότι το εύρος της 

φωνής τους είναι στενότερο σε σχέση με αυτό των ενηλίκων. (Δογάνη,2012, σ. 117) Ωστόσο, όπως 

αναφέρει η Σίμου (2009), “η εκάστοτε επιδεικνυόμενη τραγουδιστική  συμπεριφορά δεν πρέπει να 

συνδέεται και να αξιολογείται σε σχέση με την ηλικία (Bannan, 2000), αλλά πρωτίστως με τις 

ικανότητες που τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει μέσα από της προηγούμενες εμπειρίες τους (Welch, 

1986)” (σ.201).  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του τραγουδιού που προορίζεται για μικρά παιδιά, πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του ρεπερτορίου. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή 

ενός επιτυχημένου ρεπερτορίου είναι η ποικιλία, η οποία εξασφαλίζεται μέσω της χρήσης 

διαφορετικών μέτρων, τονικοτήτων, αρμονίας, ύφους και ατμόσφαιρας, ενώ το τραγούδι πρέπει να 

είναι τοποθετημένο στο φωνητικό φάσμα των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι αρέσει στα παιδιά, τι μπορούν να 

κάνουν και ποια είναι τα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου στάδιου ανάπτυξης που βρίσκονται. Τα 

προαναφερθέντα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν προτού γίνει η σύνθεση, η επιλογή και η παρουσίαση 

των τραγουδιών στα παιδιά. (Ζαχοπούλου και Κωνσταντινίδου,2010,σ.221)

 “Ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο οι δραστηριότητες τραγουδιού έχουν σχεδιαστεί για να 

ταιριάζουν και να προεκτείνουν τις υπάρχουσες μουσικές συμπεριφορές, μπορεί να δώσει την 

ευκαιρία σε παιδιά που βρίσκονται σε πρώιμες φάσεις τραγουδιού να προχωρήσουν” (Welch, 2006, 

σ.319). “Γνωρίζοντας το εύρος της φωνής των παιδιών και τις διάφορες φάσεις από τις οποίες 

περνά το παιδί προσχολικής ηλικίας μέχρι να τραγουδά με ακρίβεια, η οργάνωση των 

δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη φωνητική ανάπτυξη των παιδιών” 

(Δογάνη,2012.σ.116).

 Όπως αναφέρουν οι Etopio και Cissoko (2005), σύμφωνα με την θεωρία μουσικής 

μάθησης, “η χρήση ενός ευρύτερου μουσικού ρεπερτορίου το οποίο είναι πλούσιο σε αντιθέσεις, 

προάγει την ακουστότητα των παιδιών διότι αρχίζουν να διακρίνουν και να κατανοούν τους 

μουσικούς ήχους που τα περιβάλλουν” (σ. 62). Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής 
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μάθησης (Gordon,2003), τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν ένα “ρεπερτόριο μουσικών 

ακουσμάτων”, να εκτεθούν δηλαδή σε μελωδίες και ρυθμούς για αρκετό χρονικό διάστημα κατά το 

πρώτο στάδιο της μουσικής τους ανάπτυξης (στάδιο της προσαρμογής), προκειμένου να μπουν στη 

διαδικασία να πειραματιστούν στη συνέχεια με την παραγωγή μουσικών ήχων, και να αναπτύξουν 

σταδιακά μία διαισθητική κατανόηση του “συντακτικού” της μουσικής που ακούνε γύρω τους. 

(Στάμου,2009,σ.173) Όπως τονίζουν οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2001), “γενικά, μέσω ενός 

ποικίλου ρεπερτορίου, τα παιδιά μπορούν να εμπλουτίσουν τα μουσικά τους ερεθίσματα, όσον 

αφορά τις διάφορες τονικότητες, μέτρα και στυλ” (σ.40). Επίσης, στην εκλογή ενός τραγουδιού 

πρέπει να δοθεί βάση στις εξής παραμέτρους, σύμφωνα με τη Σέργη (2003,σ.84):

• Κείμενο: πρέπει να είναι στα πλαίσια λεξιλογίου και εννοιών που γίνονται εύκολα 

κατανοητά από τα παιδιά.

• Μελωδία: απλή με επαναληπτικά μοτίβα.

• Κίνηση: υποβολή κινήσεων μέσω του τραγουδιού, ώστε το παιδί να δραστηριοποιείται 

κινητικά με κάποια μέρη του σώματος και με ολόκληρο το σώμα.

• Ρίμες, παροιμίες, δίστιχα

• Τραγούδια από διάφορες χώρες: προσοχή στους χαρακτηριστικούς ρυθμούς της κάθε 

χώρας.

1.2.3. Δομή του παιδικού τραγουδιού

• Σχήματα (κινητικοί σχηματισμοί που συνδυάζονται με κίνηση στο χώρο)

Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η επανάληψη συγκεκριμένων μοτίβων που απλώς 

παραλλάσσονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αναφορικά με τη μετακίνησή τους στο χώρο, 

κάποια είναι κυκλικά, άλλα , παιχνίδια δράσης, εξελίσσονται σε γραμμές κάθετες, 

σπειροειδείς ή οριζόντιες, σε αστεροειδή διάταξη, σε ζευγάρια.
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• Γλώσσα

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της γλωσσοπλασίας και της ηχοποίησης λέξεων, με 

αποτέλεσμα να προσαρμόζονται νέα γλωσσικά στοιχεία σε παλιά μοτίβα. Σύμφωνα με τον 

Orff “η διάλεκτος στις παιδικές ρίμες και τα παραδοσιακά τραγούδια είναι ένδειξη 

πρωτοτυπίας”. Σύμφωνα με την Forrai (1974), τα μουσικά χαρακτηριστικά των παιδικών 

τραγουδιών καθορίζονται από τις κινήσεις του παιχνιδιού, απ' τις συνηχήσεις και τους 

τονισμούς της γλώσσας.

• Μελωδία-Ρυθμός

Στις πιο οργανωμένες μορφές τραγουδοπαιχνιδών εμφανίζονται ευδιάκριτα υφολογικά 

χαρακτηριστικά. Η μελωδική έκταση των τραγουδιών αυτών ακολουθεί την έκταση της 

φωνής των παιδιών. Τα τραγούδια και οι ρίμες είναι συνήθως σε στροφική φόρμα, κάθε 

στροφή τραγουδιέται με την ίδια μελωδία σε μέτρο 2/4 ή 4/4. Επιπρόσθετα, όπως παρατηρεί 

η Basic, “το παιδί δεν ανέχεται ομοιόμορφους ρυθμούς στα στιχάκια του”. 

(Μακροπούλου & Βαρελάς,2005)

1.2.4. Διδασκαλία τραγουδιού

“Ο τρόπος παρουσίασης και η μεθοδολογία διδασκαλίας ενός τραγουδιού, στα μικρά παιδιά, 

μπορεί να επηρεάσει το αν το τραγούδι θα είναι αρεστό από τα παιδιά” (Ζαχοπούλου & 

Κωνσταντινίδου,2012,σ.248). Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητο ο μουσικοπαιδαγωγός να δώσει 

ιδιαίτερη βάση στο πώς θα παρουσιάσει και θα διδάξει ένα τραγούδι.

Ο Π. Ανδρούτσος (2004) υποστηρίζει ότι η πρώτη “πειραματική” εμπειρία των παιδιών με 

τη μελωδία πρέπει να βασίζεται σε πράγματα που τους είναι ήδη γνωστά. Έτσι ως υλικό για 

μελοποίηση χρησιμοποιούνται: ρίμες, λαχνίσματα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, τραγούδια με διάλογο, 

τραγούδια παιχνίδια, παιδικά παραδοσιακά ή άλλα τραγούδια. Οι πρώτες μελωδίες γεννιούνται 

μέσα από πειραματισμούς με λεκτικά ρυθμικά σχήματα. (σ.105) Πρόκειται για μια ιδέα αρκετά 
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παλιά, αφού ήδη ο Pestalozzi από το 1898 είχε πει ότι, “η διδασκαλία του τραγουδιού θα πρέπει να 

ξεκινά με τα πιο απλά και σταδιακά και να προχωρά στα επόμενα και πιο δύσκολα” (σ.157). 

Οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2001) κατατάσσουν τα στάδια μάθησης ενός τραγουδιού ως 

εξής:

• στα λόγια

• στο ρυθμό

• σε μια γενική, αλλά ανακριβή, αίσθηση της μελωδικής γραμμής

• σε μια πιο συγκεκριμένη αίσθηση των μεμονωμένων διαστημάτων μέσα στη μελωδία

• στην τονικότητα του τραγουδιού από την αρχή ως το τέλος. (σ.38)

Αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας και παρουσίασης ενός τραγουδιού υποστηρίζονται 

διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι μουσικοπαιδαγωγοί, όπως ο Gordon, προτείνουν ότι το κείμενο 

πρέπει να μαθαίνεται χωριστά από τη μελωδία προκειμένου να διευκολύνεται η εκμάθηση του 

τραγουδιού. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που υποστηρίζει ότι πρέπει να ακολουθείται ένας 

ολιστικός τρόπος μάθησης και να γίνεται παράλληλα η διδασκαλία του κειμένου και της μουσικής. 

Βασικό επιχείρημα αυτής της κατηγορίας ερευνητών είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μελωδία και 

κείμενο παρουσιάζονται στο μυαλό των παιδιών σαν ένα. (Μακροπούλου & Βαρελάς,2005,σ.41) 

Ενισχύοντας την παραπάνω άποψη οι Ζαχοπούλου & Κωνσταντινίδου (2012), αναφέρουν 

ότι η διδασκαλία ενός τραγουδιού γραμμή-γραμμή δεν είναι καλή πρακτική. Αν αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα, μπορεί να καταστρέψει όλο το αποτέλεσμα ενός τραγουδιού 

και μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να μη θέλουν να μάθουν ένα καινούργιο τραγούδι. 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο παιδαγωγός δεν θα τραγουδήσει ποτέ μια γραμμή από ένα τραγούδι 

ή μια συγκεκριμένη λέξη και δεν θα ζητήσει από τα παιδιά να την επαναλάβουν. (σ.249) 

Παράλληλα, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τις λειτουργίες απομνημόνευσης και 

αναγνώρισης ενός τραγουδιού. Οι περισσότερες απ' αυτές έχουν δείξει ότι η ικανότητα 

αναγνώρισης ενός τραγουδιού εξαρτάται από την κατανόηση τόσο του μελωδικού και ρυθμικού 

περιεχομένου όσο και του γλωσσικού περιεχομένου. 
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Παρ' όλα αυτά υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στους ερευνητές. Μερικοί επιστήμονες 

υποστηρίζουν την ενσωμάτωση λέξεων και μουσικής για την καλύτερη απομνημόνευση των 

τραγουδιών. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάποια μη μουσικά χαρακτηριστικά, όπως οι λέξεις, 

συνεισφέρουν περισσότερο στην απομνημόνευση γνωστών τραγουδιών, απ' ότι κάποια μουσικά 

χαρακτηριστικά, όπως η μελωδική γραμμή και τα διαστήματα. (Μακροπούλου & 

Βαρελάς,2005,σ.40)

 “Ωστόσο, πρωταρχικό και σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο ο δάσκαλος θα 

παρουσιάσει το τραγούδι στα παιδιά, το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί με απλό, φυσικό τρόπο, όχι 

με ενόργανη συνοδεία αλλά μόνο με τη φωνή” (Ανδρούτσος,2004), όπως επίσης και σε σωστό 

μουσικό τόνο, κατάλληλο για τη φωνή των παιδιών. Η καλή άρθρωση και ποιότητα της φωνής 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις (Σέργη,2003). 

Στην πρώτη αυτή παρουσίαση το τραγούδι πρέπει να εκτελεσθεί από το δάσκαλο χωρίς 

διακοπές, στο κανονικό του tempo, έτσι όπως πρέπει να το μάθουν τελικά τα παιδιά. Ταυτόχρονα, 

πρέπει να φανεί από την εκφραστικότητα που εκτελείται η σχέση του στίχου με τη μουσική. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος το επαναλαμβάνει μέχρις ότου όλα τα παιδιά να καταφέρουν να το 

τραγουδήσουν σωστά μαζί του. Όταν η εκμάθηση των τραγουδιών γίνεται με χωρισμό σε φράσεις 

και μέσω της μίμησης, στο πρώτο στάδιο ο δάσκαλος τραγουδά την πρώτη μελωδική του φράση 

και τα παιδιά πρέπει- σαν ηχώ (echo-singing)- να την τραγουδήσουν αμέσως μετά τον δάσκαλο. Το 

ίδιο επαναλαμβάνεται για όλες τις φράσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι.

(Ανδρούτσος,2004,σ.109) 

 Σύμφωνα με τον Waddell (1989) αρκετές επαναλήψεις του τραγουδιού (ολόκληρες και όχι 

κομμάτι-κομμάτι) είναι απαραίτητες και θα προσφέρουν ευχαρίστηση στα παιδιά. Αν το τραγούδι 

έχει περισσότερες από μία στροφή, μόνο η πρώτη στροφή να διδαχθεί αρχικά και αργότερα να 

ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Συζήτηση ή διάφορες ερωτήσεις μπορούν να γίνουν για να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να προσέξουν το τραγούδι. 
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 Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι 

διδασκαλίας του τραγουδιού. Πολλοί μουσικοπαιδαγωγοί προτείνουν “να γίνεται πρώτα η 

διδασκαλία του κειμένου και να ακολουθεί η διδασκαλία της μελωδίας, ώστε τα παιδιά να μάθουν 

απερίσπαστα τη μουσική” (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001,σ.40). Ωστόσο, άλλοι ενστερνίζονται 

την άποψη ότι πρέπει να ακολουθείται “ένας ολιστικός τρόπος μάθησης, όπου να γίνεται 

παράλληλα η διδασκαλία του κειμένου και της μουσικής”(Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001,σ.40).

Καταληκτικά, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι σε μία τάξη, κάθε παιδί βρίσκεται σε 

διαφορετικό στάδιο φωνητικής ανάπτυξης και έχει διαφορετικό ηχόχρωμα. Είναι, λοιπόν, 

αυτονόητο ότι ο δάσκαλος πρέπει να προσεγγίσει το τραγούδι με διαφορετικούς τρόπους που θα 

ευνοούν την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Παράλληλα, επίσης, με τις ομαδικές δραστηριότητες 

που προωθούν το συλλογικό τραγούδι, καλό είναι μέσα από το τραγούδι, να δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία ατομικής έκφρασης. (Μακροπούλου & Βαρελάς,2001,σ.43)

1.3. Η κίνηση στα μουσικά παραμύθια:κίνηση μουσική και παιδί

“Κάθε κίνηση ενέχει το στοιχείο του χρόνου, διαδραματίζεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο 

και ενέχει το στοιχείο του βάρους... Έτσι τα τρία στοιχεία, του χρόνου του χώρου και του βάρους, 

συνδυαζόμενα παράγουν την κίνηση”, αναφέρει ο Rudolf Laban (Vera G. & Rachel,P.,1962,σ.1). Ο 

ρυθμός και η μελωδία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να εκφράζουν την κίνηση, η οποία δεν έχει 

απλώς πρωταρχική σημασία για τον άνθρωπο, αλλά είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα με τα οποία 

εκφράζεται, επικοινωνεί και εξωτερικεύει τη συναισθηματική του κατάσταση. (Nash,1974, στο: 

Αντωνακάκης και Χιωτάκη,2007,σ.94)

Ειδικότερα για το παιδί, δράση σημαίνει κίνηση. Παρατηρείται συχνά ότι τα παιδιά 

μεταφέρουν αυθόρμητα τους ήχους σε κίνηση. Αυτό συμβαίνει γιατί αντιλαμβάνονται τα ηχητικά 

φαινόμενα σαν κινητικά φαινόμενα. Στις περισσότερες εμπειρίες με το περιβάλλον υπάρχει κίνηση, 
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η οποία είναι για το παιδί σημαντική μορφή έκφρασης, εξωτερίκευσης των συναισθημάτων του 

αλλά και μάθησης. 

Κατά συνέπεια, ο έλεγχος του σώματος και η κινητική καλλιέργεια θα το βοηθήσουν να 

κατανοήσει πιο εύκολα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Η μουσική και ο ήχος γενικότερα 

λειτουργούν ιδιαίτερα βοηθητικά στην εκτέλεση μιας κίνησης, αλλά ταυτοχρόνως και η κίνηση 

λειτουργεί βοηθητικά στην κατανόηση της μουσικής και των διαφόρων μουσικών εννοιών. 

(Παπανικολάου,2009,σ.25)  

Επιπρόσθετα, “τα παιδιά είναι από τη φύση τους ρυθμικά στις κινήσεις τους καθώς 

κούνημα, πήδημα, κτυπήματα, τρέξιμο είναι ρυθμικές κινήσεις συνηθισμένες στις καθημερινές 

ασχολίες των παιδιών” (Σέργη,2003,σ.58). “Η αίσθηση της μουσικής μέσω της κίνησης υπάρχει 

από πολύ νωρίς. Οι πρώτες κινήσεις των παιδιών είναι γεμάτες ρυθμό όπως, δυο χέρια που 

κινούνται, δυο πόδια που κλωτσάνε”(Σέργη, 2003,σ.4).  Παράλληλα, διασκεδάζουν με το να 

κινούνται ελεύθερα στο χώρο κάνοντας διάφορες κινήσεις, όπως τρέξιμο, κάλπασμα, πήδημα, 

στριφογύρισμα κ.λπ., οι οποίες μοιάζουν με παιχνίδι, ωστόσο  αποτελούν μέρος της μουσικής 

ανάπτυξής τους. 

Η κίνηση παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία, σύμφωνα με τους Μακροπούλου & Βαρελάς 

(2001) με τη μουσική, καθώς και οι δύο έννοιες χαρακτηρίζονται από:

Σύμφωνα με έναν διαχωρισμό:

• τον χρόνο (time)

• την ενέργεια (energy)

• το χώρο (space)

Σύμφωνα με άλλον διαχωρισμό:

• τον παλμό

• τη διάρκεια

• τον τονισμό

• το τέμπο
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Εφόσον, λοιπόν, τα παραμύθια της συγκεκριμένης εργασίας χαρακτηρίζονται ως “μουσικά 

παραμύθια” και η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τους, δεν θα μπορούσε παρά να ισχύει 

το ίδιο και για την κίνηση, καθώς η ίδια η μουσική πράξη εμπεριέχει το στοιχείο της κίνησης . 

Όπως αναφέρει η Στάμου (2001), “τόσο η φωνή (τραγούδι) όσο και η εκτέλεση σε όργανα 

προϋποθέτει την κίνηση των φωνητικών χορδών  και ομάδων μυών αντίστοιχα”.

Επιπρόσθετα, “η κίνηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μουσική ανάπτυξη” 

(Μακροπούλου,& Βαρελάς, 2001). Όπως αναφέρει η Barbara Haselbach (2001), η μουσική και η 

κίνηση-χορός εξαρτώνται η μία από την άλλη. Χωρίς κίνηση, δηλαδή σωματική δραστηριότητα, 

δεν μπορεί να παραχθεί μουσικός ήχος (εκτός ίσως από τους ηλεκτρονικούς ήχους). Η φύση της 

κίνησης προσδιορίζει την ποιότητα, την ένταση και το χαρακτήρα ενός τόνου. Και το αντίστροφο, η 

μουσική δίνει το έναυσμα για την κίνηση, την κατευθύνει και την εντείνει, και δίνει δομή και 

έκφραση σε κάθε είδους χορό. Κατ' αυτόν τον τρόπο κίνηση και μουσική δρουν συνδυαστικά, 

συμπληρωματικά και αλληλεπιδρούν μέσα στο πλαίσιο των μουσικών παραμυθιών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κίνηση αποτελεί μέρος της αυθόρμητης δράσης των παιδιών. 

Παράλληλα, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη διδακτικών στόχων. Σύμφωνα με την 

Παπανικολάου (2009, σ.25-26) οι κινητικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν το παιδί :

• να γνωρίσει και να βιώσει τον ρυθμό και τα άλλα στοιχεία της μουσικής

• να κινηθεί  ελεύθερα,  απομακρύνοντας  το  από τις  μηχανικές  κινήσεις  και  την  παθητική 

μίμηση

• να ελευθερωθεί εσωτερικά, ώστε να μπορέσει να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα που του 

προκαλεί η ακρόαση ήχων ή μουσικής

• να αναπτύξει τη μουσικότητα, τη δημιουργικότητα και τη μουσική φαντασία

• να  αναπτύξει  τις  κινητικές  του  δεξιότητες,  απαραίτητες  στο  παίξιμο  των  διαφόρων 

οργάνων.
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• να ανακαλύψει τις δημιουργικές του ικανότητες, ώστε να εκφραστεί ελεύθερα με ποικίλους 

τρόπους και να κοινωνικοποιηθεί

• να αναπτύξει τη προσοχή, τη συγκέντρωση και τη μνήμη

Η επιλογή και διεξαγωγή μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του μαθήματος 

της μουσικής εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Αναφέρονται οι κυριότεροι:

• Η ηλικία των παιδιών

• Το επίπεδο της σωματικής τους ωρίμανσης

• Οι προηγούμενες κινητικές τους εμπειρίες

“Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα 

μοντέλο διδασκαλίας μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων” (Στάμου,2001). 

Επιπλέον, “είναι σημαντικό ο παιδαγωγός να γνωρίζει τη φυσική ανάπτυξη παιδιών κάθε ηλικίας 

και ανάλογα να επιλέγει δραστηριότητες” (Μακροπούλου, & Βαρελάς, 2001).

Όσον αφορά στα στοιχεία που πρέπει να βασίζεται η κινητική αγωγή των παιδιών, η Σέργη 

(2003, σ.30-32) υπογραμμίζει τα παρακάτω:

• Συνειδητοποίηση μελών σώματος

• Αλλαγές στο χρόνο

• Χρήση του χώρου

• Επίπεδα στο χώρο

• Βάρος της κίνησης

• Μετακίνηση - Locomotion

• Flow (ο τρόπος που σταματά μια κίνηση, απότομα ή σταδιακά)

• Σχήμα του σώματος

• Ομαδική εργασία

• Συνδυασμός των παραπάνω
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Σύμφωνα με την Μουσικοκινητική Αγωγή του Carl Orff, ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει 

αυτές τις κινήσεις, να τις συσχετίζει με τη μουσική και να τις χρησιμοποιεί για να “κτίσει” 

μουσικές έννοιες. Μετά το στάδιο των ελεύθερων πειραματισμών ακολουθεί το στάδιο της 

ρυθμικής κίνησης που βάζει τα θεμέλια της εκφραστικής, δημιουργικής κίνησης. Η ρυθμική κίνηση 

έχει ως στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά το συνειδητό έλεγχο των βασικών κινήσεων του σώματός 

τους. (Ανδρούτσος,2004,σ.100-101)

“Ο τομέας της Μουσικής Παιδαγωγικής που συντελεί στη γνωριμία με τη μουσική μέσω της 

κίνησης και των αισθήσεων ονομάζεται Μουσικοκινητική Αγωγή” (Παπανικολάου,2009,σ.25). 

Στην εποχή μας οι μουσικοπαιδαγωγοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μουσική και η κίνηση θα 

πρέπει να διδάσκονται ταυτόχρονα στα πρώτα στάδια της μουσικής αγωγής των παιδιών 

(Σέργη,2003,σ.29).

Στις μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται στα πλαίσια των μουσικών 

παραμυθιών της παρούσας εργασίας, το στοιχείο της κίνησης λειτουργεί διαδραστικά, 

συνδυαζόμενο με άλλους τομείς της μουσικής αγωγής όπως ακρόαση, φωνητική αγωγή (τραγούδι), 

παίξιμο με τα μουσικά όργανα, ρυθμό, αυτοσχεδιασμό, γνωριμία με τα θεωρητικά στοιχεία της 

μουσικής.

 Σύμφωνα με την Παπανικολάου (2009,σ.26) τα  μουσικοκινητικά παιχνίδια συνδυάζονται:

• με ακουστικά παιχνίδια και με ακρόαση μουσικής, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό 

• την ανάπτυξη της ακουστικής παρατηρητικότητας και διάκρισης των ήχων, καθώς και 

την ενεργητική ακρόαση·

• με ποικίλες φωνητικές δραστηριότητες ή με το τραγούδι, όπου τα παιδιά οδηγούνται 

παράλληλα στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων της φωνής τους και την καλλιέργειά 

της,  καθώς  και  στην  ευχάριστη  εκμάθηση  των  τραγουδιών  με  διάφορα  κινητικά 

παιχνίδια, όπου η επανάληψη του τραγουδιού έρχεται αυθόρμητα και αβίαστα·

• με μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, όπου οι κινητικές δραστηριότητες λειτουργούν είτε 
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σαν προετοιμασία για τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς που θα ακολουθήσουν είτε 

σαν παράλληλη δραστηριότητα με αυτούς·

• με  μουσικές  θεωρητικές  έννοιες  και  ρυθμικές  δραστηριότητες,  η  κατανόηση  των 

οποίων μέσα από τα διάφορα κινητικά παιχνίδια γίνεται με τρόπο βιωματικό, με την 

ενεργητική συμμετοχή ολόκληρου του σώματος, που μετατρέπεται σε ένα μουσικό 

όργανο!

Στον οδηγό του εκπαιδευτικού για τον χορό- κίνηση (2011) γίνεται λόγος για τον όρο 

“πρωτόγονος χορός” , ο οποίος αναφέρεται σε πρωτόγονες και προσιτές κινήσεις με σχετική 

ευκολία υλοποίησής τους. Στοιχεία της πρωτόγονης έκφρασης που την καθιστούν ισχυρό μέσο 

αγωγής στην εκπαίδευση είναι:

• Η σημαντικότητα της ομάδας

• Η δυναμικότητα του ρυθμού

• Η απλότητα των κινήσεων ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να τις κατακτήσει

• Η δυαδικότητα των κινήσεων (συμμετρικές, αντίθετες κινήσεις)

• Η παύση, το σταμάτημα της κίνησης είναι ένας τρόπος να αντιπαραβάλει ο χορευτής τη 

βιωμένη εμπειρία με ο,τι άφησε να φανεί

• Η χρήση συμβολικών κινήσεων σε επανάληψη. Με το ρυθμό της επανάληψης οι μετέχοντες 

• τροποποιούν, δίνουν στις κινήσεις τους ολόκληρο το εύρος και το νόημα που έχουν οι ίδιοι 

προσλάβει για αυτές. 

• Η χρήση κωδικοποιημένων κινήσεων επιτρέπει στους μετέχοντες να προτείνουν συμβολικά 

πρότυπα.

• Η χρήση της φωνής μετατρέπει το χορό σε σφαιρική σωματική εμπειρία

Σε αυτό το σημείο οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2005) προσθέτουν την ανάπτυξη της 

εσωτερικής ακοής στα οφέλη του κινητικού συντονισμού με άλλες μουσικές δραστηριότητες. Όπως 

αναφέρουν οι προηγούμενοι “μαθαίνοντας να συγχρονίζει τη σωματική κίνηση με το λόγο και με 
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τα άλλα παιδιά, το παιδί αναπτύσσει την αίσθηση της εσωτερικής ακοής, μια έννοια απαραίτητη όχι 

μόνο στη μουσική αλλά και στο διάβασμα και στη συνομιλία με άλλους ανθρώπους”. (σ.38-39) 

Σχετικά με τα είδη των κινήσεων, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

• Κινήσεις επί τόπου: χτυπήματα του ρυθμού με τα χέρια, παλαμάκια, αιώρηση, κουνήματα, 

γυρίσματα, ταλαντεύσεις με ομιλία ή τραγούδι, διεύθυνση, σκυψίματα, γονυκροτήματα

• Κινήσεις στο χώρο: περπάτημα, τρέξιμο, σούρσιμο, αναπήδηση, γλίστρημα, κάλπασμα. 

• μεγάλες/μικρές

• σε διαφορετικά επίπεδα (ψηλά-χαμηλά)

• σε διάφορες κατευθύνσεις

• σε διάφορα σχήματα (γωνιώδης, στρογγυλή) 

• σε διάφορα μονοπάτια (ευθεία, ζιγκ-ζαγκ)

(Ανδρούτσος,2004, Μακροπούλου & Βαρελάς,2005)

Σύμφωνα με την Σέργη (2003,σ.61-64) οι βασικές ρυθμικές κινήσεις είναι οι εξής:

• Περπάτημα

• Τρέξιμο

• Καλπασμός (Galloping)

• Λίκνισμα

Αναφορικά με τα μέσα υποβολής κίνησης, παρατίθενται τα εξής (Σέργη,2003):

• Φωνή: 

Οι συνεχείς ήχοι είναι δυνατό να υποβάλλουν συνεχείς κινήσεις, ενώ οι κοφτοί και σύντομοι 

κοφτές κινήσεις.

• Ρυθμικά κτυπήματα:

Τα διάφορα ρυθμικά κτυπήματα από το σώμα  είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα 

υποβολής κίνησης
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• Ρυθμός Λόγου:

Η ρυθμική απαγγελία (ρίμες, λέξεις, ποιηματάκια) είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ποικιλία 

κινήσεων.

• Τραγούδι:

Σ' ένα τραγούδι, η κίνηση των παιδιών είναι δυνατόν να βασίζεται στο ρυθμό και τη 

μελωδία του τραγουδιού, όπως επίσης και στο κείμενο του τραγουδιού.

Επιπρόσθετα, ένα τραγούδι μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα κινήσεων, όπως:

• Βασικές κινήσεις, όπως περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα, κλπ.

• Ελεύθερη κίνηση, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν δικούς τους βηματισμούς

• Μιμητικές κινήσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η δραματοποίηση του τραγουδιού

• Απλά τραγουδάκια παιχνίδια για κίνηση

Σχετικά με τη σύνδεση κίνησης-τραγουδιού, στο πλαίσιο ενός τραγουδοπαίχνιδου, οι 

Μακροπούλου & Βαρελάς (2005) αναφέρουν τα εξής :

Αναφορικά με τη μετακίνησή τους στο χώρο κάποια είναι κυκλικά, άλλα είναι παιχνίδια 

δράσης ή εξελίσσονται σε γραμμές κάθετες, σπειροειδείς ή οριζόντιες, σε αστεροειδή διάταξη, σε 

ζευγάρια. Ιδιαίτερα απαντάται ο κύκλος, που συχνά έχει, σύμφωνα με τις Κλιάφα και Βαλάση 

(2000), συμβολική λειτουργία: μέσω του κύκλου τα παιδιά δημιουργούν μια κοινότητα. Αναφορικά 

με τη δράση, άλλα τραγουδοπαιχνίδια παίζονται με παλαμάκια ή άλλες ηχηρές κινήσεις, άλλα 

έχουν κινητικά παιχνίδια όπως κρυφτό ή κυνηγητό,άλλα, κυκλικά συνήθως, παίρνουν ένα 

αντικείμενο κ.λπ. (σ.29) Επιπρόσθετα “η χρήση της κίνησης κατά το τραγούδι ενισχύει την 

αίσθηση του παλμού και τον σωστό τονισμό” (Houlahan & Tacka,2008).

• Κρουστά όργανα:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά για την υποβολή κίνησης στα παιδιά, 

καθώς παρουσιάζουν ποικιλία όσον αφορά τη χροιά και αποτελούν δυνατό και ενδιαφέρον 

κίνητρο, που διεγείρει τη φαντασία των παιδιών.
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• Ηχογραφημένη μουσική-μουσικές συνθέσεις ενόργανης μουσικής:

Πρέπει να τονιστεί η δυσκολία που υπάρχει στο συντονισμό της ακρόασης με τον κινητικό 

συγχρονισμό.

• Κίνηση με μουσική στο πιάνο:

Σε μια τέτοια δραστηριότητα, τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους ελεύθερες εκφραστικές 

κινήσεις για να ερμηνεύσουν τη μουσική που ακούν.

• Ελεύθερη κίνηση που καταλήγει σε καθορισμό βημάτων στη μουσική:

Γι' αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή της μουσικής, ώστε να 

προσφέρεται με ξεκάθαρες μουσικές φράσεις και θέματα

• Ζώα, ανθρώπινοι χαρακτήρες και αντικείμενα:

Πρόκειται για κίνητρο που μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα από μία ιστορία, 

ποίημα, τραγούδι, εικόνα.

• Χρήση αντικειμένων στη κίνηση:

Η χρήση ενός αντικειμένου, π.χ. κορδέλες κλπ., στην ελεύθερη εκφραστική κίνηση βοηθά 

το παιδί να απελευθερωθεί, να εκφραστεί καλύτερα και να απελευθερώσει τη φαντασία του.

Καταληκτικά, παρατίθενται τα στοιχεία της Ρυθμικής Θεωρίας του Dalcroze, όπως αυτά 

σημειώνονται από τον Π. Ανδρούτσο (2004):

• Το tempo και οι διαφοροποιήσεις του

Στην κίνηση οι διαφοροποιήσεις του tempo εκφράζονται με το μέγεθος του βήματος ή 

κάποιας άλλης κινητικής φιγούρας. Ο Dalcroze παραθέτει τις εξής αντιστοιχίες:
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“Ανάλογα με το χρόνο της μουσικής είναι και ο χρόνος της κίνησης”, αναφέρει η Σέργη 

(2003,σ.32).

• Δυναμική, διακυμάνσεις της και τονισμοί

Η δυναμική στη Ρυθμική είναι η ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για να αποδώσουμε μία 

κίνηση. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι:

• Pianissimo (pp)

• Piano (p)

• Mezzo forte (mf)

• Forte (f)

• Fortissimo (ff)

“Οι διακυμάνσεις (crescendo,diminuendo,subito piano, subito forte) συνδυάζουν τον έλεγχο 

της ενέργειας και των αισθημάτων, καθώς επίσης, την ικανότητα διέγερσης και αναστολής μιας 

πράξης. Η ένταση στη μουσικής αντιστοιχείται με την βαρύτητα στην κίνηση” (Σέργη,2003).
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Οι κινητικές ασκήσεις της δυναμικής περιλαμβάνουν τρείς συνδυασμούς:

– Δυναμική και έκφραση

– Απότομες αλλαγές της δυναμικής

– Σταδιακές αλλαγές της δυναμικής

• Διάρκεια, Άρθρωση, Μέτρο, Παύσεις

Η διάρκεια ενός ήχου και οι υποδιαιρέσεις της, αν βιωθούν μέσω της κίνησης, γίνονται 

εύκολα κατανοητές και αναγνωρίσιμες και αποτελούν γερά θεμέλια για περαιτέρω εξέλιξη. 

Παραδείγματα άρθρωσης δίνονται μέσω της κίνησης διαφόρων μελών του σώματος όπως 

ελαφρύ τίναγμα ή ταλάντευση των χεριών, κτύπημα με τις παλάμες ή μέσω της κίνησης στο 

χώρο. Σημαντική σε αυτό το σημείο είναι η διδασκαλία των διαφόρων ειδών μέτρων (απλά, 

σύνθετα, ελλειπή), καθώς και των παύσεων.

1.4. Η ενόργανη εκτέλεση στα μουσικά παραμύθια

1.4.1. Χαρακτηριστικά ενόργανης εκτέλεσης με/για παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας

“Το σώμα, αυτό το κατεξοχήν μουσικό όργανο, περικλείει πολύ περισσότερες δυνατότητες 

ενορχήστρωσης απ' ότι η πιο πολύπλοκη ορχήστρα”, αναφέρει ο Emile Jaques-Dalcroze 

(Αντωνακάκης & Χιωτάκη, 2007, σ.57). Τα κρουστά όργανα, μπορούν να θεωρηθούν προέκταση 

του σώματος, δηλαδή να αντικαταστήσουν τους ήχους που παράγονται από το σώμα (ηχηρές 

κινήσεις-body percussion), ωστόσο για να είναι επιτυχής η χρήση τους απαιτείται, αρχικά, γνωριμία 

με τα όργανα και, έπειτα, γνώση των ήχων που παράγουν (Σέργη,2003).

Η ικανότητα των παιδιών να παίζουν μουσικά όργανα έχει άμεση σχέση με τη σωματική 

τους ανάπτυξη. Για παράδειγμα, ακόμη και ένα μωρό μπορεί να παράγει ήχο με μία μαράκα ή μία 

κουδουνίστρα, όμως την ικανότητα να παράγει και να σταματά τον ήχο συνειδητά την αποκτά γύρω 

στα τρία του χρόνια, όταν έχει αναπτύξει τον ανάλογο κινητικό συντονισμό. Γι' αυτό το λόγο ο 
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παιδαγωγός οφείλει να σέβεται πάντα τη φυσική ανάπτυξη των παιδιών και να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του σ' αυτή. (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001, σ.55) Στην προσχολική ηλικία η 

μουσική τείνει να εξελίσσεται σε δύο άκρα: από τη μία πλευρά ο ενήλικας καθοδηγεί το τραγούδι 

των παιδιών κι από την άλλη, τα παιδιά εισάγουν στο ελεύθερο παιχνίδι τους τα μουσικά όργανα 

για να συνοδεύσουν τα αυτοσχέδια τραγούδια τους ή τους ηχητικούς πειραματισμούς τους. 

(Δογάνη,2012,σ.126) 

Όσον αφορά την καθοδηγούμενη ενορχήστρωση συστήνεται η ρυθμική συνοδεία που θα 

επιλεγεί να μην είναι ούτε βαρετή ούτε πολύ δύσκολη για το μουσικό επίπεδο των παιδιών. 

Ανάλογα με την ηλικία τους και ίσως το περιεχόμενο του προς συνοδεία κειμένου ή τραγουδιού 

πρέπει να είναι και τα λόγια που αντιστοιχούνται στα ρυθμικά σχήματα - οστινάτι που συνοδεύουν 

το τραγούδι. Η ρυθμική συνοδεία που προορίζεται να διδαχθεί στα παιδιά και να εκτελεστεί από 

αυτά πρέπει να αποτελείται, σύμφωνα με τη Στάμου (2014b), από ρυθμικά οστινάτι που είναι 

ενδιαφέροντα αλλά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, καθώς και διαφορετικά από άποψη επιπέδου 

δυσκολίας ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα διαφορετικά επίπεδα ικανότητας των παιδιών.

Στην ενόργανη εκτέλεση μέσα στην τάξη με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας, πολύ συνηθισμένη είναι η χρήση των κρουστών οργάνων της λεγόμενης ορχήστρας Orff. 

Τα κρουστά αυτά διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες (αναφέρονται σε κάθε κατηγορία τα 

κυριότερα):

• Ρυθμικά (κρουστά) ακαθόριστου τονικού ύψους: τρίγωνα (triangles), πιατίνια-κύμβαλα 

(cymbals), ντέφι (tambourine), καμπάνες (bells), κουδουνάκια (jingle Bells), κασετίνα 

(woodblock), καστανιέτες (castanets), ταμπούρο (snare Drum), μαράκες (maracas),τύμπανα 

μπόνγκος (bongo drums),ξυλάκια (claves), δονούμενη κουδούνα (vibra slap), χειροτύμπανο 

(hand drum) και καμπάσα (cabasa).

Σημείωση: Σύμφωνα με τον Ανδρούτσο (2004), από τα παραπάνω κρουστά όργανα, 

αναφέρονται από τον Orff στον πρόλογο του Orff Schulwerk, Μusic for Children, καθώς 

και στη διάλεξη του στο Toronto τα πρώτα οκτώ. Ωστόσο, στη σημερινή πρακτική 
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χρησιμοποιούνται και άλλα από πολλούς δασκάλους της μεθόδου. (σ.111)

• Ρυθμικά (κρουστά) καθορισμένου τονικού ύψους: τύμπανα (timpani) και κύμβαλα 

μεκαθορισμένο τονικό ύψος (antique cymbals).

• Μελωδικά (κρουστά):glockenspiel (νεολογισμός στα ελληνικά: καμπανόφωνο): alto και 

soprano, μουσικά ποτήρια (musical glasses), ξυλόφωνο (xylophone): bass, alto και soprano, 

μεταλλόφωνο (metallophone): alto και soprano.

• Αυτοσχέδια (κρουστά) όργανα: τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα είναι ένα σπουδαίο 

κεφάλαιο της παιδαγωγικής του Orff καθώς όταν τα παιδιά φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα 

όργανο μουσικής, γεύονται διπλή χαρά γιατί έφτιαξαν κάτι το οποίο είναι συνάμα χρήσιμο 

και λειτουργικό. Έτσι, αυξάνεται η δεκτικότητά τους και συμμετέχουν πιο ενεργά στις 

διάφορες μουσικές δραστηριότητες (Τσαφταρίδης 1995,1997 στο Αντωνακάκης & 

Χιωτάκη,2007,σ.95)

1.4.2. Τρόποι ενορχήστρωσης

Οι ενορχηστρώσεις που προτείνονται με βάση τη φιλοσοφία της μουσικοκινητικής αγωγής 

του Orff μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω (Ανδρούτσος,2004,σ. 92-95):

➔ Ηχηρές ή ηχητικές κινήσεις (Sound gestures):

Κτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος. Τα είδη ήχων που παράγονται από τα χτυπήματα 

στο σώμα είναι σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα τονικότητας, αρχίζοντας από χαμηλά σε 

ψηλά.  Οι  βασικές  ηχητικές  κινήσεις,  όπως  αναφέρουν  η  Σέργη  (2003,σ.39-40)  και  ο 

Ανδρούτσος (2004,σ.92-95), είναι:

• Κτύπημα του ποδιού (ποδοκρότημα-γερμανικά: Stampfen (Sta.)-αγγλικά: Stamping (St.)): 

Είναι το κτύπημα με το πέλμα του ενός ποδιού, κοντά στο άλλο, με έμφαση. 

Μουσική γραφή: Για το δεξί πόδι οι γραμμές είναι πάνω και για το αριστερό κάτω:
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Σημείωση: Κτυπήματα  πολύ  δυνατά  ιδίως  όταν  τα  πόδια  είναι  γυμνά  καλύτερα  να 

αποφεύγονται.

• Κτυπήματα στους μηρούς (Patschen  (Pa.),  χρησιμοποιείται ο γερμανικός όρος γιατί είναι 

δύσκολο να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα): Με ίσιες τις παλάμες κτυπάμε τους μηρούς 

κοντά στα γόνατα, ενώ σημαντικό είναι  να υπάρχει  χαλαρότητα του σώματος  κατά την 

εκτέλεση, που μπορεί να γίνει και σε όρθια και σε καθιστή θέση.

Μουσική γραφή:

- για ταυτόχρονα κτυπήματα με τα δύο χέρια:

- για κτυπήματα με εναλλαγές δεξιού και αριστερού χεριού (προς τα πάνω για το δεξί και 

προς τα κάτω για το αριστερό):
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Εικόνα 2: Μουσική γραφή ποδοκροτήματος, παράδειγμα από  
το παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η δραστηριότητα ,  

σ.139

Εικόνα 3: Μουσική γραφή για ταυτόχρονα κτυπήματα στους  
μηρούς με τα δύο χέρια, παράδειγμα από το παραμύθι "Το κυνήγι  

της μουσικής",13η δραστηριότητα , σ.139



- για συνδυασμό κτυπημάτων με τα χέρια χωριστά ή μαζί (δύο γραμμές στο φθογγόσημο 

όταν τα χέρια κτυπούν μαζί):

-  για  διασταυρωμένα  κτυπήματα  όπου  το  δεξί  χέρι  κτυπά  τον  αριστερό  μηρό  και 

αντίθετα  (Χρησιμοποιούνται  δύο γραμμές,  η  πάνω γραμμή αντιπροσωπεύει  τον  δεξί 

μηρό και η κάτω τον αριστερό):

• Παλαμάκια (γερμανικά: Klatschen (Kla.) - αγγλικά: Clapping (Cl.)): Στα παλαμάκια πρέπει 

το σώμα να είναι χαλαρό σε ίσια θέση. Για να επιτευχθεί ικανοποιητικό ηχητικό 
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Εικόνα 4: Μουσική γραφή για κτυπήματα στους μηρούς με  
εναλλαγές δεξιού και αριστερού χεριού, παράδειγμα από το  

παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η δραστηριότητα, σ.139

Εικόνα 5: Μουσική γραφή για συνδυασμό κτυπημάτων στους  
μηρούς  με τα χέρια χωριστά ή μαζί, παράδειγμα από το  

παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η δραστηριότητα , σ.139

Εικόνα 6: Μουσική γραφή για διασταυρωμένα κτυπήματα στους  
μηρούς, παράδειγμα από το παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η  

δραστηριότητα , σ.139



αποτέλεσμα  πρέπει  το  ένα  χέρι  να  παίρνει  τη  θέση  πιάτου,  ενώ το  άλλο  να  χτυπά  με 

τεντωμένα δάχτυλα.

Μουσική γραφή :

• Κτύπημα δαχτύλων (Στράκες – γερμανικά: Schnalzen (Schna.) - αγγλικά: Snapping (Sn.)): 

Ο ήχος παράγεται από τα δάκτυλα με κτύπημα από τον αντίχειρα και το μεσαίο δάκτυλο.

Μουσική γραφή:

-  για τα δύο χέρια μαζί:

- για εναλλαγή χεριών (προς τα πάνω για το δεξί και προς τα κάτω για το αριστερό):

Μουσική γραφή για συνδυασμό όλων των ηχηρών κινήσεων:
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Εικόνα 7: Μουσική γραφή για παλαμάκια, παράδειγμα από το  
παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η δραστηριότητα , σ.139

Εικόνα 8: Μουσική γραφή για στράκες με τα δύο χέρια μαζί,  
παράδειγμα από το παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής",13η  

δραστηριότητα , σ.139

Εικόνα 9: Μουσική γραφή για στράκες με εναλλαγή χεριών, παράδειγμα  
από το παραμύθι "Το κυνήγι της μουσικής", 13η δραστηριότητα , σ.139



➔ Bordun (Ίσον): 

Πρόκειται για τη συνήχηση δύο φθόγγων που έχουν μεταξύ τους διάστημα 5ης π.χ. Ντο-Σολ. 

Χρησιμοποιείται  ως  τρόπος  συνοδείας  (συνήθως  στα  ισχυρά  μέρη  του  μέτρου  ή  αν 

πρόκειται για τραγούδι όπου υπάρχει τονισμένη συλλαβή). Γι'  αυτό το λόγο επιλέγονται 

όργανα που να μπορούν να προσφέρουν αρμονικό υπόβαθρο, π.χ. μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα 

κ.α.:

Εικόνα 10: Μουσική γραφή για συνδυασμό όλων των ηχηρών  
κινήσεων, παράδειγμα από το παραμύθι "Το κυνήγι της  

μουσικής",13η δραστηριότητα , σ.139

Εικόνα 11: Παράδειγμα bordun, Παραμύθι "Η Χιονάτη και οι 7  
νάνοι", 3η δραστηριότητα, σ.95
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➔ Ostinato

Ρυθμικό  ή  μελωδικό  –  επαναλαμβανόμενο  –  σχήμα  που  χρησιμεύει  ως  συνοδεία. 

Δημιουργείται  παίρνοντας  ως  πρότυπο  κάποιο  στοιχείο  μελωδικό  ή  ρυθμικό  από  το 

τραγούδι ή μπορεί να είναι κάτι εντελώς νέο. Και στις δύο περιπτώσεις επαναλαμβάνεται 

συνεχώς κατά τη διάρκεια του τραγουδιού:

➔ Descant

Πρόκειται για μία μελωδία που προστίθεται - ως συνοδευτικό στοιχείο – πάνω από την 

υπάρχουσα του τραγουδιού σε ψηλότερο συνήθως από αυτήν τονικό ύψος. Όπως και το 

Ostinato έτσι και το Descant μπορεί να δημιουργηθεί από μέρος της μελωδίας ή μπορεί να 

είναι μια νέα ιδέα. Τα όργανα που συνήθως χρησιμοποιούνται για το ρόλο αυτό είναι το 

φλάουτο με ράμφος (φλογέρα) και το Glockenspiel (στο παρακάτω παράδειγμα 

χρησιμοποιείται φλάουτο):
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Εικόνα 12: Παράδειγμα ostinato, Παραμύθι "Η κοκέτα Ποντικίνα",  
7η δραστηριότητα, σ.66



Εικόνα 13: Παράδειγμα descant, Παραμύθι "Το νησί της άνοιξης",3η δραστηριότητα, σ.187

38

1.4.3. Διδασκαλία ενορχήστρωσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας

• Προετοιμασία:

Αρχικά, όπως έχει ήδη προαναφερθεί πρέπει να προηγηθεί η γνωριμία των παιδιών με τα 

όργανα της τάξης. Η γνωριμία πρέπει να γίνεται σταδιακά με την παρουσίαση ενός ή δύο 

οργάνων κάθε φορά. Ο δάσκαλος τα παρουσιάζει στα παιδιά, και εκμαιεύει απαντήσεις σχετικά 

με τα εξωτερικά γνωρίσματά τους, το υλικό κατασκευής, το ηχόχρωμα, τους πιθανούς τρόπους 

παιξίματος κλπ. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να δίνονται με μορφή διάλεξης, ‘στεγνά’ και 

αποστειρωμένα, αλλά πάντα εποπτικά και με τη μορφή διαλόγου.                                             

Έπειτα, κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να αποκτήσουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν, να 

πειραματιστούν με την παραγωγή ήχου σε κάθε όργανο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται 

μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες ώστε να μην προκαλείται χαοτική κατάσταση μέσα 

στην τάξη. (Στάμου,2014b)



➔ Βασικοί μεθοδολογικοί κανόνες:

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το τραγούδι ή κείμενο που θα συνοδευτεί  να είναι ήδη 

γνωστό στα παιδιά. Πολλές άγνωστες πληροφορίες που παρέχονται ταυτόχρονα  δυσκολεύουν τη 

διενέργεια δραστηριοτήτων στην τάξη. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ 

τραγουδιού και συνοδείας έτσι ώστε το πρώτο να μην επισκιάζεται από μία δυνατή και περίπλοκη 

συνοδεία (Σέργη,2003,σ.98).

Η πιο απλή μορφή συνοδείας είναι τα ρυθμικά οστινάτι. Μια πολλαπλή συνοδεία ενός 

τραγουδιού με οστινάτι διδάσκεται σταδιακά ως εξής:                                                                    

“Αρχικά,τα ρυθμικά σχήματα που θα επιλεγούν θα πρέπει να να είναι ανάλογα με τις 

ικανότητες και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών” (Σέργη,2003). Σε πρώτη φάση, τα ρυθμικά 

σχήματα αντιστοιχούνται συλλαβές λέξεων ώστε να απομνημονεύονται ευκολότερα από τα παιδιά, 

καθώς σύμφωνα με τον Carl Orff, ο οποίος έδινε ιδιαίτερη σημασία στο στοιχείο του λόγου, “το 

σταδιακό πέρασμα από τα λεκτικά σχήματα στις ρυθμικές δραστηριότητες και στη συνέχεια η 

επαφή με τα μουσικά όργανα είναι η πιο φυσική διαδοχή εμπειριών κατά τη μουσική εκπαίδευση 

του παιδιού (Ανδρούτσος,2004,σ.97) 

Στη συνέχεια, όλα τα ρυθμικά σχήματα (οστινάτι) διδάσκονται ακουστικά σε όλη την τάξη 

σε πρώτη φάση με ηχηρές κινήσεις. Αν η τάξη δεν έχει αφομοιώσει και δεν μπορεί να εκτελέσει 

όλα τα ρυθμικά σχήματα δεν γίνεται πέρασμα στην επόμενη φάση της δραστηριότητας.Ως 

βοηθητικό οπτικό υλικό τα σχήματα αυτά είναι δυνατόν να βρίσκονται γραμμένα και στον πίνακα ή 

αναρτημένα σε μεγάλες καρτέλες. Σε δεύτερη φάση, η τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα 

αντιστοιχεί ένα ρυθμικό σχήμα (οστινάτο). Ο δάσκαλος υπενθυμίζει το ρυθμικό σχήμα της κάθε 

ομάδας η οποία το εκτελεί με ηχηρές κινήσεις. 

Έπειτα, οι ομάδες εκτελούν ταυτόχρονα η καθεμία το δικό της οστινάτο, ξανά με τη χρήση 

ηχηρών κινήσεων Έτσι, ακούγεται για πρώτη φορά η ρυθμική συνοδεία ολοκληρωμένη, αν και 

ακόμα δεν ακούγεται το κομμάτι το οποίο πρόκειται να συνοδευτεί. Έπειτα, δίνονται στις ομάδες τα 

όργανα, οι οποίες εκτελούν τα οστινάτι τους ταυτόχρονα. Εφόσον, όλα τα παραπάνω βήματα 
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διδάχθηκαν σωστά, τα παιδιά θεωρούνται έτοιμα να συνοδεύσουν ρυθμικό κείμενο ή τραγούδι. 

(Στάμου, 2014b)

 Όπως αναφέρουν οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2001) “με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έχουν 

να αντιμετωπίσουν τις τεχνικές δυσκολίες του οργάνου χωρίς να δυσκολεύονται και από το 

οστινάτο” (σ.55). Έπειτα, οι ομάδες εκτελούν τα οστινάτι τους ταυτόχρονα στα όργανα ενώ 

ακούγεται το τραγούδι ή κείμενο είτε από τον δάσκαλο, είτε ηχογραφημένο, είτε από ομάδα 

μαθητών που αποτελούν τη χορωδία. Ωστόσο σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι είναι πολύ 

δύσκολο για τα παιδιά να τραγουδούν ένα τραγούδι ή να απαγγέλλουν ρυθμικά κείμενο και 

ταυτόχρονα να παίζουν τα οστινάτι τους. Αυτή είναι μία ικανότητα που αναπτύσσεται στη συνέχεια 

και βέβαια  απαιτεί χρόνο.  Καθώς όλη η τάξη έχει διδαχθεί όλα τα οστινάτι,είναι δυνατόν οι 

ομάδες  να αλλάξουν οστινάτι και όργανα μεταξύ τους. Καταληκτικά, αυτό το οποίο πρέπει να 

επισημανθεί είναι ότι τα παιδιά παίζουν στα όργανα στοιχεία τα οποία έχουν από πριν εξασκηθεί 

μέσω της κίνησης, του ρυθμικού λόγου, του τραγουδιού, των ηχηρών κινήσεων κλ.π. Τα όργανα 

αποτελούν μία προέκταση – ολοκλήρωση της μουσικής δραστηριότητας και δεν είναι ο 

αυτοσκοπός. (Στάμου,2014b) 

1.5. Εναρκτήρια και καταληκτική δραστηριότητα σε κάθε μάθημα 

μουσικού παραμυθιού

1.5.1. Σε τι αποσκοπεί η εναρκτήρια και καταληκτική δραστηριότητα

Η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδαγωγού και των παιδιών θεωρείται 

καταλυτικός παράγοντας για τη διαμόρφωση μιας υγιούς και αρμονικής συνεργασίας. Τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας χρειάζονται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας. Σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επανάληψη. Μέσα από μικρές 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που λειτουργούν σαν τελετουργίες, τα παιδιά σιγά- σιγά 

νιώθουν ασφάλεια, και σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και αποδοχής, μαθαίνουν να ακολουθούν ένα 
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πρόγραμμα, να νιώθουν ότι ελέγχουν το περιβάλλον τους, να μεταβαίνουν από τη μία 

δραστηριότητα σε κάποια άλλη. Παράλληλα μπορούν να συμμετάσχουν με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση. (Δογάνη, 2012)

Το εναρκτήριο τραγούδι κάθε μαθήματος ή αλλιώς τραγούδι “καλωσορίσματος” αποτελεί 

μια τελετουργία με την οποία ξεκινά κάθε μάθημα, προσφέρει αίσθημα αποδοχής στα παιδιά από 

την ομάδα και το σύνολο. Το ίδιο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταληκτικό τραγούδι ή 

αλλιώς τραγούδι “αποχαιρετισμού”, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα ρουτίνας. Άλλωστε, ο τρόπος με 

τον ο οποίο ο παιδαγωγός χαιρετά και αποχαιρετά τα παιδιά κατέχει βαρύνουσα σημασία καθώς 

κάνει τα παιδιά να νιώθουν μοναδικά. 

Ωστόσο, συστήνεται να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης. Γι' αυτό το λόγο ανά 

διαστήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μικρές παραλλαγές του εναρκτήριου- 

καταληκτικού τραγουδιού, είτε ακόμα να γίνεται και αλλαγή τραγουδιών ανά διαστήματα.Για 

παράδειγμα, στα πλαίσια των πλάνων μαθημάτων των συγκεκριμένων παραμυθιών, την περίοδο 

που διδάσκεται το παραμύθι “ Το κυνήγι της μουσικής” αντί για το συνηθισμένο εναρκτήριο-

καταληκτικό τραγούδι χρησιμοποιείται το τραγούδι “Μια φορά και έναν καιρό...”.(σ.163)

1.5.2. Εναρκτήρια και καταληκτική δραστηριότητα

Η παρακάτω δραστηριότητες προτείνονται για το καλωσόρισμα και τον αποχαιρετισμό των 

παιδιών. Αρχικά ο δάσκαλος κάνει μαζί με τα παιδιά έναν κύκλο και ξεκινά το τραγούδι, 

τραγουδώντας  το πρώτο σύστημα. Στη συνέχεια, τα πρώτα δύο μέτρα αντικαθίστανται από τα 

ονόματα των παιδιών, σύμφωνα με τον τρόπο που αυτά κάθονται στον κύκλο. Στο τέλος κάθε 

επανάληψης τραγουδιέται από τον δάσκαλο και τα παιδιά το διάστημα της 5ης καθαρής 

(δεσπόζουσα-τονική), όπως αυτό παρουσιάζεται στις παρακάτω παρτιτούρες. 

Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι δυνατόν ο ρυθμός να είναι πιο ελεύθερος, ενώ 

συστήνεται η νότα της τονικής (συλλαβή -θι) να μην τραγουδιέται γρήγορα από τον δάσκαλο έτσι 

ώστε να δίνεται χρόνος στα παιδιά να αποκριθούν εκείνα. Παράλληλα,στο ίδιο σημείο, εφόσον τα 
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παιδιά έχουν πραγματοποιήσει αρκετές φορές τη δραστηριότητα και έχουν μάθει το τραγούδι,

 προτείνεται ο δάσκαλος να κάνει μόνο τις κινήσεις και εκείνα να τραγουδάνε το διάστημα της   

 5ης καθαρής.

Εικόνα 14: Εναρκτήρια δραστηριότητα

Εικόνα 15: Καταληκτική δραστηριότητα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ)

2.1. Τα μεγάλα παραμύθια

2.1.1. “Η κοκέτα Ποντικίνα” 1

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν μία Ποντικίνα, που πίστευε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη. Γι' 

αυτό τη λέγανε κοκέτα Ποντικίνα. Κάθε απόγευμα σκούπιζε την αυλή του σπιτιού της για να την 

βλέπουν όλοι. Μια μέρα, καθώς σκούπιζε, βρήκε στο έδαφος ένα χρυσό νόμισμα.

“Τι να κάνω με αυτό το νόμισμα;”, σκέφτηκε η Ποντικίνα.

“Ν' αγοράσω καραμέλες; Όχι γιατί χαλάνε τα δόντια.”

“Ν' αγοράσω τυρί; “Όχι γιατί θα το φάω αμέσως.”

Η Ποντικίνα δεν μπορούσε να αποφασίσει πώς να ξοδέψει τα χρήματα. 

“Το βρήκα! Θ' αγοράσω ένα φιόγκο για την ουρίτσα μου!”

Έτσι, λοιπόν,  έτρεξε στην αγορά και αγόρασε ένα μεγάλο και φουντωτό φιόγκο για να γίνει 

ακόμα πιο όμορφη. Έβαλε, λοιπόν, η Ποντικίνα τον όμορφο φιόγκο στην ουρά της και σκούπιζε 

την αυλή της με τις ώρες.  Της άρεσε, βλέπετε, να ακούει τα καλά λόγια των περαστικών. Όλα τα 

ζώα περνούσαν από την πόρτα της για να την θαυμάσουν! Και την καλημέριζαν με ένα όμορφο 

τραγούδι.

Σιγά-σιγά, άρχισαν να επισκέπτονται την Ποντικίνα, διάφορα ζώα και της ζητούσαν να τους 

παντρευτεί. Πρώτος ήρθε ο γάιδαρος. Της είχε γράψει ένα τραγούδι, και αμέσως άνοιξε τη 

στοματάρα του και άρχισε να τραγουδά. Μόλις ο γάιδαρος τέλειωσε το τραγούδι του, η Ποντικίνα 

κράταγε τα αυτιά της και τον έδιωξε κακήν κακώς. Σειρά είχε ο σκύλος που πήγε και αυτός στην 

πόρτα της για να της κάνει καντάδα.

“Πάψε, θες να με ξεκουφάνεις;”, φώναξε η Ποντικίνα μόλις ο σκύλος τελείωσε το τραγούδι 

του.

Την επόμενη ημέρα το κοκοράκι δοκίμασε την τύχη του και πήγε να ζητήσει το χέρι της.  
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Η Ποντικίνα όμως απέρριψε τον κόκορα λέγοντας:

“Είναι αδύνατο να σε παντρευτώ! Θα με ξυπνάς κάθε πρωί με το “κικιρίκου” σου!”

Και σαν να μην έφτανε αυτό άρχισε να τον κυνηγάει με ένα σκουπόξυλο. Την επόμενη 

μέρα, παρουσιάστηκε ένας κομψός γάτος με όμορφους τρόπους. Είπε στην Ποντικίνα, με γλυκιά 

φωνή, πόσο την αγαπάει. Εκείνη εντυπωσιάστηκε από τον όμορφο γάτο, τον ερωτεύτηκε αμέσως 

και δέχτηκε να τον παντρευτεί.

Ένα ωραίο πρωί, η κοκέτα Ποντικίνα και ο κομψός και όμορφος γάτος, παντρεύτηκαν. Με 

το που έμειναν όμως μόνοι, συνέβη κάτι το τρομερό! Ο γάτος άνοιξε το μεγάλο του στόμα και 

άρχισε να κυνηγάει την μικρή Ποντικίνα για να την φάει. Η κοκέτα Ποντικίνα άρχισε να τρέχει 

γρήγορα σε όλο το σπίτι για να του ξεφύγει...

2.1.2. “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”2

Μια φορά και έναν καιρό σε μία πολύ μακρινή χώρα ζούσε μία βασίλισσα. Μια μέρα σαν 

όλες τις άλλες που έξω χιόνιζε πολύ και τα πάντα ήταν κάτασπρα, η βασίλισσα καθόταν στο 

παράθυρο της και έβλεπε το άσπρο χιόνι να πέφτει.

“Μακάρι να είχα μια κόρη άσπρη σαν το χιόνι!”, ευχήθηκε.

Και έτσι έγινε. Σύντομα γέννησε ένα κορίτσι με λευκό δέρμα σαν το χιόνι. Γι' αυτό το 

ονόμασε Χιονάτη. Δυστυχώς όμως, μετά από λίγο καιρό, η βασίλισσα έφυγε για ένα πολύ μακρινό 

ταξίδι και έτσι η μικρή Χιονάτη έμεινε μόνη της. Πέρασαν τα χρόνια και η βασίλισσα δεν είχε 

επιστρέψει ακόμα. Σύντομα ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε. Η καινούργια βασίλισσα ήταν πολύ 

όμορφη αλλά δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν ήθελε καμιά να είναι πιο όμορφη από αυτήν. Η κακιά 

βασίλισσα είχε έναν μαγικό καθρέφτη τον οποίο κοιτούσε κάθε μέρα όταν ξυπνούσε το πρωί και 

ρωτούσε:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”

“Εσύ βασίλισσα μου!”, απαντούσε ο καθρέφτης.
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Τα χρόνια περνούσαν και η  Χιονάτη όχι μόνο μεγάλωνε, αλλά γινόταν όλο και πιο όμορφη. 

Ένα πρωί, όπως όλα τα άλλα, η βασίλισσα ξύπνησε και τον πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να 

ρωτήσει τον καθρέφτη:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”

“Βασίλισσα μου μπορεί εσύ να είσαι όμορφη, αλλά η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από 

εσένα!” απάντησε ο καθρέφτης.

Όταν η βασίλισσα άκουσε ότι η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από εκείνη θύμωσε πολύ! Έτσι, 

φώναξε έναν κυνηγό και του είπε: “Πήγαινε την Χιονάτη βαθιά μέσα στο δάσος και φρόντισε να 

μην την ξαναδώ!” Ο κυνηγός οδήγησε τη Χιονάτη στο δάσος, αλλά την λυπήθηκε και δε μπόρεσε 

να της κάνει κακό. “Δεν θα σου κάνω κακό κοριτσάκι.”, της είπε και την άφησε μόνη μέσα στο 

δάσος. 

Η Χιονάτη άρχισε να περιπλανιέται. Ήταν πολύ φοβισμένη από τα άγρια ζώα που ζούσαν 

στο δάσος. Μόλις έφτασε το βράδυ, για καλή της τύχη βρήκε ένα μικρό σπιτάκι, και μπήκε μέσα 

για να προστατευτεί και να ξεκουραστεί. Όλα τα πράγματα μέσα στο σπιτάκι ήταν καθαρά και 

νοικοκυρεμένα. Το πιο παράξενο, όμως , απ' όλα ήταν ότι όλα ήταν μικροσκοπικά. Θα έλεγε κανείς 

ότι εκεί ζούσαν μικρά παιδάκια! 

Το τραπέζι ήταν στρωμένο με ένα λευκό τραπεζομάντιλο και επάνω σε αυτό υπήρχαν εφτά 

μικρά πιάτα με εφτά μικρά ψωμάκια και εφτά ποτήρια με κρασί. Επίσης υπήρχαν εφτά μαχαίρια 

και εφτά πιρούνια. Η Χιονάτη είδε ακόμα εφτά μικρά κρεβάτια. Πεινασμένη καθώς ήταν έφαγε ένα 

κομμάτι από το κάθε ψωμάκι και ήπιε μία γουλιά από το κάθε ποτήρι κρασί. Μετά θέλησε να 

κοιμηθεί. Επειδή όμως τα κρεβατάκια ήταν πολύ μικρά και δεν χωρούσε, ένωσε δύο και ξάπλωσε 

να ξεκουραστεί.

Πέρασε λίγη ώρα και γύρισαν οι επτά νάνοι που ζούσαν στο μικρό σπιτάκι. Είχαν γυρίσει 

από το βουνό όπου έσκαβαν για να βρουν χρυσάφι. Μόλις μπήκαν στο σπίτι άναψαν τις εφτά 

λάμπες τους και αμέσως είδαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο πρώτος φώναξε: “ Ποιος κάθισε στο σκαμνάκι μου;” 
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Ο δεύτερος είπε σιγά: “Ποιος έφαγε από το πιάτο μου;”  

Ο τρίτος είπε ψιθυριστά: “Ποιος έκοψε απ' το μαχαίρι μου;” 

Ο τέταρτος είπε: “ Ποιος έφαγε απ' το ψωμί μου;” 

Ο πέμπτος είπε: “ Ποιος ήπιε απ' το κρασί μου;” 

Ο έκτος είπε: “Ποιος έφαγε απ΄ το πιρούνι μου;” 

Και ο έβδομος τραγούδησε: “Ποιος έφαγε απ' το κουτάλι μου;” 

Οι νάνοι κοίταξαν γύρω τους και παρατήρησαν ότι κάποιος είχε χρησιμοποιήσει τα 

κρεβάτια τους. Τότε πήραν όλοι από ένα φαναράκι και από ένα κρουστό οργανάκι, όπως έχουμε και 

εμείς εδώ, και πλησίασαν να κοιτάξουν τη Χιονάτη. “Ω! Τι όμορφο κοριτσάκι είναι αυτό!” είπαν 

όλοι οι νάνοι και συνέχισαν να την κοιτάζουν φροντίζοντας να μην την ξυπνήσουν.  Η Χιονάτη 

όμως ήταν τόσο κουρασμένη και κοιμόταν τόσο βαθιά που τίποτα απ' όλα αυτά δεν την ξύπνησε. 

Έτσι, οι επτά νάνοι πήραν τα κρουστά οργανάκια τους και αποφάσισαν να παίξουν  όσο πιο δυνατά 

μπορούσαν για να την ξυπνήσουν. Η Χιονάτη πετάχτηκε τρομαγμένη από το κρεβάτι  και αντίκρισε 

τους επτά νάνους. 

“Γεια σου, κοριτσάκι! Πως βρέθηκες στο σπιτάκι μας;” ρώτησαν και οι επτά νάνοι. Η 

Χιονάτη τους εξήγησε τι της είχε συμβεί. Εκείνοι, λοιπόν, της είπαν να μην στεναχωριέται και ότι 

μπορούσε να μείνει μαζί τους. Συμφώνησαν να πηγαίνουν αυτοί στη δουλειά τους κι εκείνη να τους 

μαγειρεύει και να τους βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού.

 Έπειτα, οι νάνοι έφυγαν για να πάνε να ψάξουν χρυσάφι στο βουνό.  Πριν, όμως , φύγουν, 

τραγούδησαν όλοι μαζί ένα τραγούδι. Επίσης, είπαν στη Χιονάτη να μην ανοίξει σε κανέναν γιατί 

φοβόντουσαν ότι η βασίλισσα θα ανακάλυπτε ότι μένει μαζί τους.

Η βασίλισσα, που πίστευε ότι η Χιονάτη έχει πεθάνει, ήταν πλέον σίγουρη ότι αυτή είναι η 

πιο όμορφη. Έτσι πήγε στον μαγικό καθρέφτη και τον ρώτησε:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;

“Εσύ βασίλισσα μου, είσαι η πιο όμορφη σε αυτή τη χώρα. Όμως μακριά, πέρα από τους 

λόφους, βαθιά μέσα στο δάσος, εκεί που μένουν οι εφτά νάνοι, εκεί κρύβεται η Χιονάτη που είναι 
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πιο όμορφη από σένα!”, απάντησε ο καθρέφτης.

Η βασίλισσα, που ήξερε ότι ο καθρέφτης δεν έλεγε ποτέ ψέμματα, θύμωσε  πάρα πολύ, γιατί 

κατάλαβε ότι ο κυνηγός της είχε πει ψέμματα και δεν είχε σκοτώσει τη Χιονάτη. Τότε αποφάσισε 

να μεταμφιεστεί σε γριούλα και να πάει να βρει τη Χιονάτη. Πήρε, λοιπόν, το δρόμο προς το σπίτι 

των νάνων.  Όταν έφτασε εκεί χτύπησε την πόρτα και είπε:

“Πουλάω όμορφα πράγματα, πράγματα και θάμματα! Μη φοβάσαι άνοιξε, πάρε και 

αγόρασε”

“Και τι πράγματα πουλάς;”, ρώτησε η Χιονάτη.

“Πουλάω όμορφες κορδέλες.”, απάντησε η γριούλα.

“Θα αφήσω την γριούλα να μπει, φαίνεται καλή κυρία.”, σκέφτηκε η Χιονάτη.

Μόλις, όμως, η Χιονάτη έβαλε την κορδέλα στο φόρεμα της, λιποθύμησε.

“Αυτό είναι το τέλος της ομορφιάς της!”, είπε η κακιά βασίλισσα και έφυγε.

Το βράδυ που γύρισαν οι επτά νάνοι είδαν τη Χιονάτη πεσμένη στο πάτωμα και πίστεψαν 

ότι είχε πεθάνει. Μόλις, όμως, πήγαν να την σηκώσουν είδαν την κορδέλα στα μαλλιά της και την 

έβγαλαν. Αμέσως η Χιονάτη άρχισε να αναπνέει και ξαναβρήκε το χρώμα της.

“Η γριούλα ήταν η κακιά βασίλισσα, γι΄αυτό από 'δω και μπρος να μην ανοίγεις σε κανέναν 

όσο λείπουμε!” , είπαν οι νάνοι στη Χιονάτη.

Όταν η βασίλισσα γύρισε στο παλάτι, ρώτησε πάλι τον καθρέφτη ποια είναι η πιο όμορφη 

και καθρέφτης της απάντησε ξανά η Χιονάτη! Τότε η βασίλισσα κατάλαβε ότι η Χιονάτη ζει ακόμα. 

Μεταμφιέστηκε πάλι, διαφορετικά από την προηγούμενη φορά, πήρε μαζί της ένα δηλητηριασμένο 

χτένι ,και πήγε πάλι στο σπίτι των νάνων. Μόλις έφτασε, χτύπησε την πόρτα και είπε:

“Πουλάω όμορφα πράγματα, πράγματα και θάμματα! Μη φοβάσαι άνοιξε, πάρε και 

αγόρασε!”

“Δεν ανοίγω σε κανέναν!”, φώναξε η Χιονάτη που στεκόταν στο παράθυρο.

“Δεν χρειάζεται να ανοίξεις καλή μου κοπέλα, μόνο κοίτα τι ωραία χτενάκια πουλάω!” , 

είπε η κακιά βασίλισσα και έδωσε το δηλητηριασμένο χτενάκι στη Χιονάτη από το παράθυρο.
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Το χτενάκι ήταν τόσο όμορφο που το κορίτσι αποφάσισε να το βάλει στα μαλλιά της για να 

το δοκιμάσει. Μόλις όμως το έβαλε, λιποθύμησε ξανά.

Για καλή τύχη της Χιονάτης οι νάνοι γύρισαν πιο νωρίς στο σπίτι εκείνο το βράδυ και μόλις 

είδαν το κορίτσι πεσμένο στο πάτωμα, κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Σύντομα βρήκαν το 

δηλητηριασμένο χτενάκι και μόλις το έβγαλαν η Χιονάτη συνήλθε και διηγήθηκε όλα όσα είχαν 

συμβεί. Τότε οι νάνοι προειδοποίησαν για άλλη μία φορά τη Χιονάτη να μην ανοίγει σε κανέναν 

όταν λείπουν. 

Στο μεταξύ η βασίλισσα πήγε πίσω στο παλάτι και ρώτησε αμέσως τον καθρέφτη την ίδια 

ερώτηση. Όταν ο καθρέφτης της απάντησε και πάλι, ότι η πιο όμορφη απ' όλες είναι η Χιονάτη, η 

βασίλισσα άρχισε να τρέμει από το θυμό της. Τότε πήρε ένα μήλο και πήγε σε ένα μυστικό δωμάτιο 

του παλατιού.

“Μερικές σταγόνες απ' αυτό το δηλητήριο πάνω στο μήλο αρκούν για να κάνουν τη 

Χιονάτη να κοιμηθεί για πάντα! Μόνο ένα πριγκιπικό φιλί θα μπορούσε να την ξυπνήσει!”, είπε η 

κακιά βασίλισσα και γέλασε με κακία. Μεταμφιέστηκε, λοιπόν, ξανά σε γριά ζητιάνα, πήρε το 

δρόμο για το σπιτάκι των εφτά νάνων, χτύπησε την πόρτα και είπε:

“Πουλάω όμορφα πράγματα, πράγματα και θάμματα! Μη φοβάσαι άνοιξε, πάρε και 

αγόρασε!”

Η καλόκαρδη Χιονάτη για ακόμα μία φορά δεν κατάλαβε ότι η γρια ζητιάνα ήταν η κακιά 

βασίλισσα. Έτσι πήρε το μήλο που της πρόσφερε. Μόλις όμως το δάγκωσε έπεσε αναίσθητη στο 

έδαφος. Όταν η κακιά βασίλισσα γύρισε πίσω στο παλάτι ρώτησε ξανά τον καθρέφτη ποια είναι η 

πιο όμορφη και επιτέλους ο καθρέφτης της απάντησε:

“Εσύ βασίλισσα μου είσαι η πιο όμορφη απ' όλες.”

Το βράδυ οι νάνοι γύρισαν στο σπίτι τους και βρήκαν τη Χιονάτη ξαπλωμένη στο πάτωμα. 

Έτρεξαν αμέσως κοντά της αλλά ήταν πια πολύ αργά, τίποτα δεν μπορούσε να ξαναφέρει τη 

Χιονάτη πίσω στη ζωή. Δεν τους απέμενε πια, παρά να θάψουν την αγαπημένη τους φίλη. 

Έφτιαξαν, λοιπόν, ένα μεγαλοπρεπές κουτί από χρυσάφι και κρύσταλλο. Την έβαλαν μέσα και την 
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μετέφεραν μέσα στο δάσος. Έξω από το κουτί έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα της και ότι 

ήταν κόρη βασιλιά.

Ένα ωραίο πρωινό έτυχε να περάσει από το δάσος ένας πρίγκιπας. Βλέποντας τη Χιονάτη 

ξαπλωμένη και ακίνητη, ρώτησε τους νάνους που έστεκαν κοντά της:

“Ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα;”

“Είναι η πριγκίπισσα Χιονάτη”, είπε ένας απ' αυτούς.

Ο πρίγκιπας συγκινημένος ζήτησε την άδεια, να της δώσει ένα φιλί στο μέτωπο. Οι εφτά 

νάνοι δεν είχαν βέβαια καμία αντίρρηση. Και ξαφνικά.... η Χιονάτη ξύπνησε! Άνοιξε τα μάτια της 

και είδε μπροστά της τον πρίγκιπα. Τον ερωτεύτηκε στη στιγμή.

“Ζήτω, ζήτω ο πρίγκιπας! Ζήτω η Χιονάτη!”, φώναζαν οι επτά νάνοι και χοροπηδούσαν από 

τη χαρά τους. 

Ο πρίγκιπας οδήγησε την αγαπημένη του στο παλάτι. Την επόμενη κιόλας ημέρα έγινε ο 

γάμος! Και ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου ήταν καλεσμένοι φυσικά οι επτά νάνοι, ο κυνηγός, 

ακόμα και η βασίλισσα, που πλέον όμως δεν ήταν κακιά! Κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε 

συγνώμη από την Χιονάτη. Έτσι, όλοι μαζί γλέντησαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και έζησαν 

ευτυχισμένοι.

2.1.3. “Το κυνήγι της μουσικής”3

Μια φορά και έναν καιρό, 

συνέβη μια ιστορία

 πέρα για πέρα αληθινή, 

σε μια χώρα μακρινή! 

ΦαΣοΛαδούπολη τη λένε, 

μα όχι γιατί τρώνε φασολάδα πολύ, 

αλλά γιατί όλοι εκεί αγαπούν τη μουσική. 
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Τη μουσική και τις 7 τις νότες,

 Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα και Σι!

Σ' αυτή τη χώρα, το λοιπόν, ζούσαν τέσσερις φίλοι -η Φα,η Λα, ο Σι και ο Ντο- και

ξεκίνησαν μια μέρα για μακρινό προορισμό, μα πάντα με τη μουσική ως οδηγό...

Ένα ηλιόλουστο πρωινό, οι τέσσερις φίλοι, μπήκανε σ΄ ένα τρενάκι ,που το λέγανε 

ΝτοΡεΜικίνητο, και ξεκίνησαν το μαγικό τους ταξίδι. Στο δρόμο, τραγουδούσαν με την ψυχή τους, 

χορεύανε και παίζανε μουσική. Η Φα έπαιζε φλάουτο, η Λα τρομπέτα, ο Σι βιολί και ο Ντο πιάνο. 

Πόσο ευτυχισμένοι ήτανε! Καθώς τραγουδούσαν, όμως , είδαν κάτι παράξενο από το παράθυρο του 

τρένου!

“Παιδιά είναι δύο άνθρωποι με μπλε στολές στις γραμμές του τρένου.”, φώναξε η Λα.

“Και μας κάνουν νόημα να σταματήσουμε!” συμπλήρωσε ο Σι.

Όντως τα παιδιά σταμάτησαν το τρενάκι και κατέβηκαν για να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι 

άγνωστοι, που ήτανε ντυμένοι στα μπλε και κρατούσαν δύο μουσικά όργανα, που πρώτη φορά τα 

παιδιά έβλεπαν στη ζωή τους.

“Τι συμβαίνει εδώ;”, ρώτησε αυστηρά ο ένας από τους δύο άγνωστους.

“Ποιοι είστε εσείς;”, ρώτησε η Φα φοβισμένα.

“Είμαστε ο Αστυνόμος Φαγκότος και ο Αστυνόμος Τρομπόνης! Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ; 

Προς τι όλη αυτή η φασαρία; Έχετε ξεσηκώσει όλη τη ΦαΣοΛαδούπολη με τα καμώματά 

σας.” απάντησαν οι δύο αστυνομικοί.

“Και τι είναι αυτές οι μπαζούκες που κουβαλάτε;”, ρώτησε η Φα.

“Δεν είναι μπαζούκες, είναι μουσικά όργανα! Φαγκότο και Τρομπόνι! Με αυτά 

διαφυλάττουμε την τάξη, την ασφάλεια και την ησυχία στη ΦαΣοΛαδούπολη.” απάντησε 

θυμωμένα ο Αστυνόμος Φαγκότος.

“Θα τιμωρηθείτε όλοι σας για αυτό που κάνατε!” συμπλήρωσε ο Αστυνόμος Τρομπόνης.

“Δεν καταλαβαίνουμε! Τι κάναμε;”, ρώτησαν με απορία τα παιδιά.

“Κάνατε φασαρία!” , φώναξε ο Αστυνόμος Φαγκότος.
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“Μα δεν είναι φασαρία, είναι μουσική!”, είπε ο Ντο.

“ΧΑ! Ας γελάσω, δεν θα μάθετε εσείς σε μένα τι είναι μουσική! Θα τιμωρηθείτε στο όνομα 

του νόμου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ως τιμωρία δεν θα μπορέσετε ποτέ ξανά να παίξετε 

μουσική! Τα όργανα σας θα είναι πλέον άχρηστα! Θα παίζετε μα δεν θα βγαίνει ήχος!” είπε ο 

Αστυνόμος Τρομπόνης.

“Μα πως θα ζήσουμε χωρίς μουσική; Είναι όλη μας η ζωή και ο,τι αγαπάμε πιο πολύ!” 

είπαν τα παιδιά με μία φωνή!

“Η απόφαση πάρθηκε και είναι οριστική!” απάντησαν με κακία οι Αστυνομικοί και 

εξαφανίστηκαν!

Τα παιδιά στεναχωρημένα, δεν πίστευαν αυτό που είχε συμβεί! Δοκίμασαν να 

τραγουδήσουν αλλά δεν έβγαινε φωνή, δοκίμασαν να παίξουν στα όργανα, αλλά δεν έβγαινε ήχος. 

Δεν είχαν όρεξη ούτε να χορέψουν. Και τότε ο Σι είπε:

“Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό! Θα φέρουμε πίσω τη μουσική! Μπορούμε να τα 

καταφέρουμε!!”

“Μα τι λες; Πως;  Μήπως εκτός από το βιολί σου πήρε και το μυαλό ο κ. Μπαζούκας;”, 

ρώτησε η Φα.

“ Είναι πολύ απλό! Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στις χώρες του κόσμου για να μαζέψουμε 

όλες τις μουσικές που υπάρχουν- μέσα σ' ένα μαγικό μπουκάλι, το ΝτοΡεΜιΦαΣοΛαΣιμπούκαλο. 

Θα είναι δύσκολο αλλά με τη φιλία μας και με την αγάπη μας στη μουσική, πιστεύω μπορούμε να 

καταφέρουμε πολλά!”, είπε με θάρρος ο Σι.

Έτσι, οι τέσσερις φίλοι έδωσαν αμέσως τα χέρια και συμφώνησαν να ξεκινήσουν εκείνη 

ακριβώς τη στιγμή το ταξίδι τους. Δεν έπρεπε να χάσουν ούτε λεπτό! 

Δυστυχώς, όμως τα παιδιά δεν είχαν ιδέα για τα υποχθόνια σχέδια των δύο αστυνομικών, οι 

οποίοι βρήκανε μία ψεύτικη δικαιολογία για να τους πάρουν τη μουσική! Οι δύο αστυνομικοί 

ήθελαν η μουσική να ανήκει μόνο σε αυτούς, και σε κανέναν άλλο! Ονειρεύονταν ότι μια μέρα 

όλοι οι άνθρωποι θα αναγνώριζαν το ταλέντο τους και θα υποκλίνονταν στη μουσική τους! Γιατί 
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κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να παίξει μουσική πέρα από αυτούς! 

Χωρίς να τα ξέρουν, λοιπόν, όλα αυτά οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν για το μακρινό 

προορισμό τους. Μετά από πολύ ώρα και αφού πέρασαν λαγκάδια, βουνά και ποτάμια έφτασαν σε 

μία πόλη. Κατέβηκαν από το ΝτοΡεΜικίνητο και αναρωτήθηκαν που βρίσκονταν.

“Παιδιά, δείτε , οι άνθρωποι εδώ κρατάνε κάποια περίεργα όργανα.”, είπε η Λα.

“Ταξιδιώτες καλωσορίσατε στη Παραδοσιακούπολη! Ελάτε να ξεκουραστείτε και να σας 

βάλουμε να πιείτε ένα ποτήρι κρασί! Ελάτε να διασκεδάσετε με τα μουσικά μας όργανα, το 

μπουζούκι, το σαντούρι, το βιολί και το ντέφι. Ας χορέψουμε όλοι μαζί! Στην Παραδοσιακούπολη 

όλοι  περνάμε καλά!” είπε ένας καλοσυνάτος κάτοικος και τους πήρε από το χέρι για να χορέψουν.

Οι δυο αστυνομικοί, όμως, είχαν κρυφακούσει τα σχέδια των παιδιών. Μεταμφιέστηκαν 

έτσι σε χωρικούς και έφτασαν και αυτοί στο γλέντι. Είχανε μαζί τους και μία κανάτα με μαγικό 

κρασί, το οποίο όποιος το έπινε, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Κατάφεραν να ξεγελάσουν τα παιδιά, τα 

οποία δεν τους αναγνώρισαν, και να τους δώσουν από το μαγικό κρασί. Όλοι ήπιαν εκτός από τον 

Σι, που είχε πάει να ψάξει κάτι μέσα στο τρενάκι.

Όταν επέστρεψε ο Σι, είδε τη Φα, τη Λα και τον Ντο να παραπατάνε, να γελάνε ασταμάτητα 

και να μην καταλαβαίνουν τι κάνουν.

“Παιδιά! Ξυπνήστε!! Μα τι σας έδωσαν να πιείτε;”, φώναξε ο Σι και συνέχισε:

“ Ξεχάσατε το στόχο μας; Γιατί ήρθαμε εδώ; Που είναι το μπουκάλι; Να πάρουμε τη 

μουσική και να φύγουμε...” 

Ο Σι με μεγάλη δυσκολία γέμισε το μπουκάλι και έπεισε να τον ακολουθήσουν στο τρενάκι 

για να πέσουν να κοιμηθούν, μήπως και συνέλθουν!

Την επόμενη ημέρα, και αφού η Φα, η Λα και ο Ντο είχαν γίνει πλέον καλά, δεν πίστευαν 

αυτό που τους είχε συμβεί. Κατάλαβαν ότι για ο,τι πάθανε φταίγανε οι δύο αστυνομικοί και 

αποφάσισαν από 'δω και έπειτα να είναι πιο προσεκτικοί. Διέσχισαν,λοιπόν, πεδιάδες, κάμπους και 

λίμνες και έφτασαν σε μία χώρα όπου ο ήλιος έκαιγε και είχε τρομερή ζέστη! Με το που κατέβηκαν 

απ' το ΝτοΡεΜικίνητο αντίκρισαν μία πινακίδα που έγραφε “ΠΡΟΣ ΜΑΜΠΟΣΑΛΣΟΧΩΡΙΟ”. 
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Αποφάσισαν λοιπόν να πάρουν το δρόμο που οδηγούσε στο ΜαμποΣαλσοχωριό!

Όταν έφτασαν, είδαν ότι όλοι οι κάτοικοι φορούσαν καλοκαιρινά ρούχα, ψάθινα καπέλα και 

χαβανέζικες φούστες. Τραγουδούσαν όλοι μαζί χαρούμενοι και χόρευαν μάμπο και σάλσα. Μερικοί 

παίζανε μαράκες,μπόνγκος (Bongos) και κιθάρα. Ένας κάτοικος με μεξικάνικο καπέλο και χοντρό 

μουστάκι τους πλησίασε και τους πήρε για να χορέψουν στο ρυθμό του μάμπο όλοι μαζί.

 Όμως αυτός ο Μεξικάνος δεν ήταν άλλος από τον Αστυνόμο Φαγκότο, που για ακόμα μια 

φορά είχε μεταμφιεστεί. Αλλά τα παιδιά, ήταν πλέον υποψιασμένα να μην ξεχάσουν την αποστολή 

τους και έτσι το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να γεμίσουν το μπουκάλι και μετά να χορέψουν.

Καθώς συνέβαιναν όλα αυτά, μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό. Ο ήλιος κρύφτηκε 

και ξεκίνησε καταιγίδα. Βροντές και αστραπές άρχισαν να πέφτουν. Ο αέρας άρχισε να φυσάει 

πολύ δυνατά. Τα παιδιά πήραν το μπουκάλι και έτρεξαν αμέσως στο τρενάκι για να προστατευτούν.

Για ακόμα μια φορά κατάφεραν να γλιτώσουν από τα σχέδια των δύο αστυνομικών, οι 

οποίοι φυσικά ήταν υπεύθυνοι για την αλλαγή του καιρού. Έτσι, την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν 

πάλι με το ΝτοΡεΜικίνητο, πέρασαν βουνά και λαγκάδια, ώσπου έφτασαν σε μία πόλη. 

Εκεί τους υποδέχτηκε μία ροκ μπάντα! Με το που κατέβηκαν από το τραινάκι αντίκρισαν 

ηλεκτρικές κιθάρες και ντραμς παντού. Οι κάτοικοι, σε αυτή την πόλη, τραγουδούσαν  και έπαιζαν 

μόνο ροκ μουσική και χόρευαν τόσο παράξενα! Σαν ρομποτάκια! Άρχισαν,λοιπόν, και τα παιδιά να 

χορεύουν μαζί τους. 

Ξαφνικά, εκεί που χόρευαν, έσβησαν όλα τα φώτα και σταμάτησε η μουσική. Πανικός 

επικράτησε μέσα στο σκοτάδι. Οι τέσσερις φίλοι δεν έβλεπαν ούτε τη μύτη τους! Ποιος προκάλεσε 

αυτό το ξαφνικό σκοτάδι; Μα οι δύο αστυνομικοί φυσικά για να μπορέσουν ανενόχλητοι να 

κλέψουν το ΝτοΡεΜιΦαΣοΛαΣιμπούκαλο. Αντί όμως για αυτό, μέσα στο σκοτάδι, αφού δεν 

έβλεπαν ούτε αυτοί, έκλεψαν... το παπούτσι του Σι.

Για ακόμα μία φορά, τα παιδιά γλίτωσαν και γύρισαν στο τρενάκι μαζί με το μπουκάλι.

Σειρά είχε, τώρα, ο τελευταίος τους προορισμός. Αφού ταξίδεψαν για μέρες, έφτασαν σε μια πόλη 

στην άλλη άκρη της Γης. Η πόλη αυτή ήταν η Κλασικούπολη! Είχε έρθει πλέον η στιγμή να γεμίσει 
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όλο το μπουκάλι και επιτέλους να τους χαρίσει την μουσική πίσω.

Με το που κατέβηκαν από το ΝτοΡεΜικίνητο είδαν μια μεγάλη ορχήστρα μπροστά στα μάτια τους.

“Δείτε όλα αυτά τα όργανα! Σι; Που είσαι; Δεν πρέπει να το χάσεις αυτό!”, φώναξαν με 

ενθουσιασμό η Φα, η Λα και ο Ντο.

Όμως ο Σι ντρεπόταν να βγει από το τρενάκι γιατί είχε μόνο ένα παπούτσι και έψαχνε να 

βρει το άλλο. Που να 'ξερε ότι το είχαν πάρει οι δύο αστυνομικοί!

Τα τρία παιδιά ενθουσιασμένα άρχισαν να κινούνται σύμφωνα με τον ρυθμό της μουσικής. 

Παρατηρούσαν με χαρά την ορχήστρα και τα όργανα ένα-ένα. Από τον ενθουσιασμό τους, όμως, 

δεν πρόσεξαν ότι μέσα στην ορχήστρα έπαιζαν και οι δύο αστυνομικοί. Ξαφνικά, ο Αστυνόμος 

Φαγκότος έβγαλε ένα μικρό και μαγικό οργανάκι και άρχισε να παίζει. Όποιος άκουγε αυτό το 

μαγικό όργανο υπνωτιζόταν και έπεφτε αμέσως για ύπνο.

Έτσι και συνέβη,τα τρία παιδιά αποκοιμήθηκαν στο λεπτό. Βρήκε, λοιπόν, ευκαιρία ο 

αστυνόμος Τρομπόνης για να κλέψει επιτέλους το μπουκάλι. Πλησίασε τη Φα που το είχε στην 

αγκαλιά της , και ετοιμάστηκε να το πάρει. Το άγγιξε σιγά-σιγά για να μην την ξυπνήσει και τελικά 

κατάφερε να το κλέψει.

Ο Σι, όμως, που βρισκόταν μέσα στο τρενάκι, ανησύχησε γιατί οι φίλοι του είχαν αργήσει 

πολύ. Βγήκε έξω για να τους αναζητήσει και τσάκωσε τον αστυνόμο Τρομπόνι με το μπουκάλι στο 

χέρι! Άρχισε τότε να φωνάζει:

“Παιδιά!!! Ξυπνήστε! Γρήγορα!”

Τα παιδιά πετάχτηκαν έντρομα και κατάλαβαν ότι τους είχαν κλέψει το μπουκάλι. Άρχισαν 

να κυνηγούν τους δύο αστυνομικούς και ξεκίνησε μία τρελή καταδίωξη. Το μπουκάλι άλλαζε 

συνεχώς χέρια ώσπου ξαφνικά.... έπεσε κάτω και έσπασε, έγινε χίλια-δύο κομματάκια.

“ Όχι! Όχι! Δεν είναι δυνατόν!”, φώναξαν και οι τέσσερις.

“ Και όμως είναι!  Τα καταφέραμε! Η μουσική ανήκει μόνο σε εμάς! Εμείς είμαστε οι 

βασιλιάδες του κάθε ήχου και τις κάθε νότας!”, απάντησαν με κακία οι δύο αστυνομικοί.

 Ξαφνικά, μέσα στην ησυχία άρχισε να ακούγεται μία μουσική από πολύ μακριά, μία 
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μουσική που όλο και πλησίαζε! Και την ακούγανε μόνο τα παιδιά! Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν! 

Σαν να είχαν μαρμελάδα στα αυτιά τους. Η μουσική όλο και δυνάμωνε ώσπου εμφανίστηκαν από 

το πουθενά όλοι οι κάτοικοι από όλες τις χώρες που είχαν επισκεφτεί τα παιδιά! Μουσικά όργανα 

κάθε λογής και μουσικές όλου του κόσμου περικύκλωσαν τους αστυνομικούς και εκείνοι 

φοβισμένοι το έβαλαν στα πόδια και δεν τόλμησαν ποτέ ξανά να πατήσουν το πόδι τους στην 

ΦαΣοΛαδούπολη.

“Μα πως είναι δυνατόν; Το μπουκάλι έσπασε αλλά εμείς μπορούμε να παίξουμε και να 

τραγουδήσουμε ξανά! Έχουμε και πάλι τη μουσική!” είπαν τραγουδιστά όλα τα παιδιά χαρούμενα!

Ποτέ δεν θα μάθουμε με ποιο μαγικό τρόπο συνέβη αυτό! Θα είναι ένα γλυκό μυστήριο. Το 

μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι όλα μπορούν  να συμβούν αρκεί να έχουμε πίστη στον 

εαυτό μας και να αγαπάμε ο,τι κάνουμε. Τα παιδιά πέτυχαν το στόχο τους όλα μαζί και ανακάλυψαν 

ότι η μουσική δεν φυλακίζεται ούτε περιορίζεται γιατί βρίσκεται παντού. Και πάντα ας θυμόμαστε 

ότι σημασία έχει αυτό που κάνουμε να το αγαπάμε γιατί:

 Αυτό που μετράει είναι το ταξίδι 

και η κάθε μας στιγμή,

 που πάντοτε είναι μοναδική! 

Με γκρίνια, δόλο και κακία 

κανείς δεν βγήκε νικητής  

και αν τα κατάφερε έστω για λίγο 

η ευτυχία του ήταν προσωρινή. 

Πάντα ας βάζουμε στόχους στη ζωή, 

και μια μέρα θα βγουν αληθινοί!
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2.2. Τα μικρά παραμύθια

2.2.1. “Η φιλία των Χριστουγέννων”4

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα κουτί,  μιας σκοτεινής ντουλάπας, ζούσαν πολλά 

χρωματιστά Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Δεν ήταν όμως απλά στολίδια, ήταν μαγικά! Μπορούσαν 

να μιλήσουν και να τραγουδήσουν! Ανάμεσα σ' αυτά υπήρχε και μια κόκκινη, μικρή μπάλα.

Ξαφνικά, μια μέρα, κάποιος άνοιξε τη ντουλάπα και έβγαλε έξω το κουτί. Είχαν έρθει τα 

Χριστούγεννα και έτσι είχε έρθει η ώρα για τη μικρή κόκκινη μπάλα και τα υπόλοιπα χρωματιστά 

στολίδια να κρεμαστούν στο πράσινο και ψηλό δέντρο του σπιτιού.

Αφού, λοιπόν, μπήκαν όλες οι μπάλες και οι γιρλάντες στο δέντρο, μετά σειρά είχαν τα 

φωτάκια. Τελευταίο, όμως, μπήκε το πιο σημαντικό απ' όλα, το φωτεινό αστέρι. Το βάλανε στο πιο 

ψηλό σημείο, στην κορυφή του δέντρου. Η μικρή, κόκκινη μπάλα, όμως, ήταν χαμηλά, στα 

τελευταία φύλλα του δέντρου. Κάθε μέρα ονειρευόταν πώς να σκαρφαλώσει για να φτάσει στο 

αστέρι. Φοβόταν όμως πολύ! Αποφάσισε, λοιπόν, μια μέρα, να σταματήσει να φοβάται, και να 

ξεκινήσει το δρόμο που οδηγούσε στο αστέρι.

Μετά από πολύ κόπο και πολλές μέρες κατάφερε να φτάσει. Τη στιγμή που ήταν έτοιμη να 

κοιτάξει για πρώτη φορά τον κόσμο από ψηλά, ένα χέρι πήρε τη μικρή μπάλα και το λαμπερό 

αστέρι και τα έβαλε ξανά σε ένα κουτί. Είχαν περάσει τα Χριστούγεννα και τα στολίδια έπρεπε να 

βγουν από το δέντρο.

Η μικρή, κόκκινη μπάλα, δεν ήταν καθόλου στεναχωρημένη γιατί μέσα στο κουτί ήταν 

δίπλα στο αστέρι. Από τότε έγιναν αχώριστοι φίλοι, τραγουδούσαν όλη τη μέρα και περίμεναν τα 

επόμενα Χριστούγεννα για να κοιτάξουν μαζί τον κόσμο από την κορυφή του δέντρου!

2.2.2. “Η μικρή ντομάτα”5

Στον πελώριο κήπο ενός σπιτιού ζούσε μια μικρή ντομάτα. 'Ήταν πολύ ευτυχισμένη γαιτί 

είχε τους φίλους της, μια ξανθιά πατάτα και δύο αγγουράκια. Κάθε μέρα έκαναν ηλιοθεραπεία όλοι 
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μαζί και τραγουδούσαν. Πόσο άρεσε στη μικρή, κόκκινη και λαχταριστή ντομάτα να τραγουδάει! 

Το όνειρό της ήταν, μια μέρα, όταν θα γινόταν αρκετά κόκκινη και στρουμπουλή, να τραγουδήσει 

σε μια πελώρια σκηνή. Τόσο πελώρια όσο και ο κήπος που ζούσε.

Μια μέρα, ο κηπουρός του σπιτιού έκοψε τη μικρή ντομάτα, την ξανθιά πατάτα και τα δύο 

αγγουράκια για να τα κάνει σαλάτα. Έτσι, λοιπόν, από τον ήλιο και τη ζέστη του κήπου οι τέσσερις 

φίλοι βρέθηκαν στο κρύο του ψυγείου.

“Θα φύγουμε μακριά από 'δω! Τώρα είναι η ευκαιρία μας! Κάποιος ξέχασε ανοιχτή την 

πόρτα του ψυγείου!”, φώναξε η μικρή ντομάτα.

“Και που θα πάμε;”, ρώτησε η πατάτα.

“Στην Αμερική! Θα πάμε σε μία τεράστια γιορτή της μουσικής και θα τραγουδήσουμε σε 

μία πελώρια σκηνή! Επιτέλους το όνειρο μας θα γίνει πραγματικότητα!”, είπε με χαμόγελο η 

ντομάτα.

Έτσι, η μικρή ντομάτα, η ξανθιά πατάτα και τα δύο αγγουράκια κατάφεραν να ξεφύγουν 

από το κρύο του ψυγείου προτού γίνουν σαλάτα. Βγήκαν, λοιπόν, έξω στο δρόμο!

Και τι είδαν στο δρόμο; Αυτοκίνητα, που πατούσαν συνέχεια κόρνες, μηχανάκια που έκαναν 

φασαρία και τρένα που σφύριζαν. Με πολύ δυσκολία πέρασαν πολλούς δρόμους ώσπου έφτασαν 

στο αεροδρόμιο. Μπήκανε στο αεροπλάνο, απογειώθηκαν και μετά από πολλές μέρες ταξίδι 

προσγειώθηκαν στην Αμερική.

Δεν ξέρουμε αν τελικά κατάφεραν να τραγουδήσουν σε εκείνη την πελώρια σκηνή, αυτό 

που έχει σημασία είναι ότι ταξίδεψαν για να τραγουδήσουν τα όνειρά τους.

2.2.3. “Το νησί της άνοιξης”6

Κάπου μέσα στη θάλασσα της Μουσικής και κοντά στον βυθό των Επτά Νοτών υπάρχει ένα 

πολύ μικρό νησάκι που δεν βρίσκεται σε κανέναν χάρτη. Ονομάζεται το “Το νησί της Άνοιξης” και 

εκεί μένουνε οι Λουλουδοάνθρωποι. Σε αυτό το νησί έχει πάντα ήλιο και ζέστη, ενώ παντού 

υπάρχουν κάθε λογής λουλούδια, μαργαρίτες, παπαρούνες, γαρίφαλα, τριαντάφυλλα. Οι 
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Λουλουδοάνθρωποι τραγουδούν και χορεύουν όλη την ημέρα στα καταπράσινα λαγκάδια και στα 

δάση του νησιού τους. Και είναι πάντα πάρα πολύ χαρούμενοι! Κάθε πρωί όταν ξυπνάνε  λένε ένα 

χαρούμενο τραγούδι και έτσι ξεκινάνε την ημέρα τους. Το ίδιο κάνουν και κάθε βράδυ πριν 

κοιμηθούν για να έχουν όνειρα χαρούμενα και γλυκά.

Μια μέρα όμως, που οι Λουλουδοάνθρωποι είχαν στήσει ένα τρελό πανηγύρι στο “Νησί της 

Άνοιξης” εμφανίστηκε ένα μαύρο καράβι στη θάλασσα. Όταν το καράβι έφτασε στο νησί 

κατέβηκαν κάποιοι περίεργοι άνθρωποι που ήταν πολύ λυπημένοι και κατσουφιασμένοι. Καμία 

σχέση δηλαδή με τους Λουλουδοανθρώπους! Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονταν Χιονοάνθρωποι και 

είχαν έρθει από το μακρινό “Νησί του Χειμώνα”. Σε αυτό το νησί έχε πάντα πολύ κρύο και χιόνιζε 

κάθε μέρα. Και εκεί οι Χιονοάνθρωποι τραγουδούσαν αλλά το τραγούδι τους ήταν πάντα 

λυπημένο:ήταν η “Προσευχή της Ελάσσονας”.

Οι Λουλουδοάνθρωποι πλησίασαν απορημένοι τους Χιονοανθρώπους. Σκέφτηκαν ότι κάτι 

έπρεπε να κάνουν για να γίνουν χαρούμενοι. Μιας και είχαν, λοιπόν, γλέντι αποφάσισαν να τους 

τραγουδήσουν “Το τραγούδι της Άνοιξης” για να χορέψουν και να τραγουδήσουν όλοι μαζί 

ενωμένοι και ευτυχισμένοι. Από τότε οι Χιονοάνθρωποι είχαν μέσα στις καρδιές τους “Το τραγούδι 

της Άνοιξης” και το τραγουδούσαν ακόμα και όταν χιόνιζε ασταμάτητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

(ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

3.1. Τα μεγάλα παραμύθια

3.1.1. “Η κοκέτα Ποντικίνα”

Ηλικία: 2-4

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν μία Ποντικίνα, που πίστευε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη. Γι'  

αυτό τη λέγανε κοκέτα Ποντικίνα. Κάθε απόγευμα σκούπιζε την αυλή του σπιτιού της για να την  

βλέπουν όλοι. 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

• Συνειδητοποίηση των μερών του σώματος

• Ενεργοποίηση σώματος 

• Μίμηση

• Τραγούδι

• Δημιουργία αίσθησης τονικότητας

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος τραγουδά ως εξής:

Εικόνα 16: Δραστηριότητα “Τα μέρη του σώματος”
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Ταυτόχρονα εκτελεί τις οδηγίες που βρίσκονται στην παρτιτούρα. Παροτρύνει και τα παιδιά 

να συμμετάσχουν. Ο δάσκαλος μπορεί να τεμαχίσει την παραπάνω φράση σε μικρότερες για τη 

διευκόλυνση τους. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αρχικά, δεν είναι τα παιδιά να 

μάθουν τους στίχους. Βασική επιδίωξη αποτελεί η ρυθμική και τονική ορθότητα. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί σταδιακά και σε περισσότερα του ενός μαθήματα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Συντονισμός της κίνησης των διαφόρων μελών του σώματος με το τραγούδι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφόσον τα παιδιά έχουν χαλαρώσει και έχουν συνειδητοποιήσει τα μέρη του σώματος, ενώ 

παράλληλα έχουν μάθει να τραγουδούν σωστά τη μελωδία, ως στόχος μπορεί να τεθεί ο 

συντονισμός της κίνησης και του τραγουδιού (συστήνεται σε επόμενα μαθήματα).

Μια μέρα, καθώς σκούπιζε, βρήκε στο έδαφος ένα χρυσό νόμισμα.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΠΟΥ'Ν'ΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Ακουστική αναγνώριση και μίμηση μελωδικών μοτίβων

• Δημιουργία αίσθησης τονικότητας

• Συντονισμός και συνεργασία ομάδας

• Πρώτη επαφή με τον δίσημο ρυθμό (ακουστική προσέγγιση)

ΥΛΙΚΑ

• Ένα νόμισμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δραστηριότητα είναι παραλλαγή του παιχνιδιού “Που ν' το που 'ν 'το το δαχτυλίδι”. Τα 

παιδιά κάθονται καθισμένα σε κύκλο αλλά τα χέρια τους βρίσκονται πίσω από την πλάτη τους. Ο 

δάσκαλος, που είναι ο αρχηγός, έχει το νόμισμα και κινείται γύρω από τον κύκλο. Ταυτόχρονα 

τραγουδά:
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Ενώ τραγουδά, περπατά γύρω από τον κύκλο προσποιούμενος ότι αφήνει το δαχτυλίδι στα 

χέρια κάθε παιδιού. Στη πραγματικότητα όμως το δίνει μόνο σε ένα. Στο τέλος του τραγουδιού, τα 

παιδιά καλούνται να μαντέψουν σε ποιόν άφησε το δαχτυλίδι.  Το παιδί που έχει το δαχτυλίδι 

πρέπει να τραγουδήσει το διάστημα V-I (la-re στη προκειμένη περίπτωση) ή άλλα μελωδικά μοτίβα 

(που περιλαμβάνουν δύο ή τρεις νότες: προτείνονται οι νότες: la – fa# - si, δηλαδή τα διαστήματα 

3ης μικρής και τετάρτης καθαρής ) που δίνονται από τον δάσκαλο. 

Στη συνέχεια, και αφού έχει επαναληφθεί η μελωδία πολλές φορές από το δάσκαλο, 

μπορούν να τραγουδήσουν και τα παιδιά μαζί του. Επίσης μπορεί να γίνεται αρχηγός κάθε φορά το 

παιδί στο οποίο αφήνει ο δάσκαλος το νόμισμα.

Σημείωση: Συστήνεται να κρατηθεί το ίδιο τονικό κέντρο στις δύο παραπάνω 

δραστηριότητες (la-re) έτσι ώστε να τονιστούν οι αντιθέσεις στο χαρακτήρα (ελάσσονα- μείζονα). 

“Τι να κάνω με αυτό το νόμισμα”, σκέφτηκε η Ποντικίνα.

“Ν' αγοράσω καραμέλες; Όχι γιατί χαλάνε τα δόντια.”

“Ν' αγοράσω τυρί; ¨Όχι γιατί θα το φάω αμέσως”

Η Ποντικίνα δεν μπορούσε να αποφασίσει πως να ξοδέψει τα χρήματα. 

“Το βρήκα! Θ' αγοράσω ένα φιόγκο για την ουρίτσα μου!”

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΔΥΝΑΤΑ-ΣΙΓΑ/ΦΩΝΗ ΟΜΙΛΙΑΣ-ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΤΟΧΟΙ

• Διάκριση μελωδικής φωνής/φωνής ομιλίας

• Πρώτη επαφή με το μέτρο των 7/8
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• Γνωριμία με τους δυνατούς και σιγανούς ήχους /πειραματισμός με τη φωνή

• Πρώτη επαφή με το διάστημα της 3ης μεγάλης

• Συντονισμός ομάδας

ΥΛΙΚΑ

• Χειροτύμπανο (ή άλλο μη μελωδικό κρουστό όργανο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος ξανακάνει τις παραπάνω ερωτήσεις αλλά αυτή το φορά τις απαγγέλλει ρυθμικά, 

χωρίς μελωδία, με μορφή λαχνίσματος ως εξής: 

Δίνονται ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις, ωστόσο, ο δάσκαλος μπορεί να αυτοσχεδιάσει ή 

ακόμα και να βάλει τα παιδιά να βρούνε ερωτήσεις. Απαντά ρυθμικά, κατά τον ίδιο τρόπο, 

χρησιμοποιώντας εναλλάξ τις απαντήσεις “Ναι” και “Όχι”.

Κάθε φορά που λέει τη λέξη “¨Όχι” φωνάζει, ενώ κάθε φορά που λέει τη λέξη “Ναι” 

ψιθυρίζει. Καλεί τα παιδιά να τον μιμηθούν. Απευθύνει τις ερωτήσεις, και τα παιδιά κάθε φορά που 

απαντάνε “Όχι” φωνάζουν δυνατά, σαν να θέλουν να ακουστούν όσο πιο μακριά γίνεται, και 

απαντάνε “Ναι” ψιθυριστά, σαν κοιμάται ένα μωρό δίπλα τους και δεν θέλουν να το ξυπνήσουν. Ο 

δάσκαλος μπορεί να κρατά τον ρυθμό των 7/8 σε ένα χειροτύμπανο, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

επιθυμεί.
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Εικόνα 18: Ρυθμική απαγγελία ερωτήσεων

Εικόνα 19: Ρυθμική απαγγελία απαντήσεων



Εφόσον γίνουν αρκετές επαναλήψεις των ρυθμικών απαγγελιών, ο δάσκαλος βάζει μελωδία 

στα παραπάνω μοτίβα ως εξής:

Κατά τον ίδιο τρόπο δίνονται και οι απαντήσεις μελωδικά από τα παιδιά:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• δύο πάνινες κούκλες, διαφορετικού χρώματος, με μορφή ποντικιού (συστήνεται τα χρώματα 

να είναι αντιθετικά π.χ: μία πράσινη και μία κόκκινη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη συνέχεια ο δάσκαλος εμφανίζει δύο πάνινες κούκλες, διαφορετικού χρώματος, με 

μορφή ποντικιού. Η μία πάνινη κούκλα απευθύνει τις ερωτήσεις τραγουδιστά και τα παιδιά, 

αντίστοιχα, απαντούν τραγουδιστά. (ανάλογα με πριν: το “Όχι” δυνατά και το “Ναι” σιγά). 

Η άλλη κούκλα απαγγέλλει τις ερωτήσεις ρυθμικά και αντίστοιχα τα παιδιά απαντούν.

Έτσι, λοιπόν, η Ποντικίνα έτρεξε στην αγορά και αγόρασε ένα μεγάλο και φουντωτό φιόγκο  

για να γίνει ακόμα πιο όμορφη. 
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Εικόνα 20: Προσθήκη μελωδίας στις ερωτήσεις

Εικόνα 21: Προσθήκη μελωδίας στις απαντήσεις



(Ο δάσκαλος καθώς αφηγείται μοιράζει στο κάθε παιδί από ένα φιόγκο)

 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΜΙΚΡΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) : Ο ΦΙΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

• Εύρεση μελωδικής φωνής

• Φωνητική αντίδραση ανάλογη με την κίνηση αντικειμένου

ΥΛΙΚΑ

• Αρκετοί αυτοσχέδια φιόγκοι (πχ από γκοφρέ, από χαρτόνι, από ύφασμα), όσα και τα παιδιά 

της τάξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Τα παιδιά πετούν ψηλά το φιόγκο και καθώς τον πετάνε στον αέρα φωνάζουν “Ουου”, 

ανεβάζοντας την φωνή τους ψηλά. Ως παραλλαγή μπορούν να ακολουθούν με τη φωνή τους τη 

πορεία του φιόγκου (από ψηλά μέχρι χαμηλά στο πάτωμα), ξεκινώντας ανεβάζοντας τη φωνή τους 

ψηλά και καταλήγοντας χαμηλά.

Έβαλε, λοιπόν, η Ποντικίνα τον όμορφο φιόγκο στην ουρά της και σκούπιζε την αυλή της με  

τις ώρες. Άλλοτε σκούπιζε αργά και άλλοτε γρήγορα.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΓΡΗΓΟΡΑ-ΑΡΓΑ/LEGATO-STACCATO

ΣΤΟΧΟΙ

• Κινητική αντίδραση ανάλογα με την ταχύτητα της μουσικής

• Ακουστική διάκριση των ήχων σε κοφτούς (staccato) και συνεχόμενους (legato) 

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΥΛΙΚΑ

• Κομμάτι “Το σκούπισμα της κοκέτας Ποντικίνας” (CD Track No1/Παρτιτούρα σ.78)

• Κορδέλες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος βάζει το κομμάτι “Το σκούπισμα της κοκέτας Ποντικίνας” και ακολουθεί τις 

οδηγίες που βρίσκονται στη παρτιτούρα (σ.78). Τα παιδιά τον μιμούνται. Στη πρώτη ακρόαση 

υπάρχει κινητική δραστηριοποίηση. Στα γρήγορα μέρη ο δάσκαλος και τα παιδιά τρέχουνε 

επιτόπου (εναλλαγή ποδιού σε κάθε όγδοο) ενώ στα αργά μέρη κουνάνε ελεύθερα τα χέρια δεξιά 

και αριστερά στα ισχυρά μέρη του μέτρου (πρώτος και τρίτος παλμός) ενώ ταυτόχρονα κινούνται 

στο χώρο. Εναλλακτικά, τα παιδιά μπορούν να κάνουν ζευγάρια ανά δύο, να πιάσουν τα χέρια τους 

σαν βαρκούλα, και να κουνάνε τα χέρια δεξιά και αριστερά στα ισχυρά μέρη του μέτρου. 

 Πριν τη δεύτερη ακρόαση ο δάσκαλος μοιράζει σε όλα τα παιδιά κορδέλες και τα αφήνει να 

πειραματιστούν ελεύθερα με αυτές.  Ξεκινά η δεύτερη ακρόαση. Στα γρήγορα- staccato μέρη 

κινούνται όμοια με πριν και στα αργά- legato μέρη κουνούν τις κορδέλες (όμοια όπως κουνούσαν 

προηγουμένως τα χέρια).

Φυσικά αν οι παραπάνω ακροάσεις δεν είναι επαρκείς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 

περισσότερες. Απώτερος στόχος της δραστηριότητας είναι να έρθουν τα παιδιά σε μία πρώτη 

επαφή ακουστικά και βιωματικά, με τη βοήθεια των διαφορετικών κινήσεων, με τη διαφοροποίηση 

αργής και γρήγορης μουσικής και με τη staccato και legato άρθρωση αυτής. 

Τώρα πια η Ποντικίνα σκούπιζε την αυλή της με τις ώρες. Τις άρεσε, βλέπετε, να ακούει τα  

καλά λόγια των περαστικών. Όλα τα ζώα περνούσαν από την πόρτα της για να την θαυμάσουν! Και  

την καλημέριζαν με ένα όμορφο τραγούδι.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΝΑ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Δημιουργία αίσθησης ρουτίνας μέσω της χρήσης γνωστής μελωδικής γραμμής (ισορροπία 

ανάμεσα στο γνωστό και το καινούργιο)

• Εξοικείωση με τον δίσημο ρυθμό

• Ενεργοποίηση σώματος
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ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος και τα παιδιά κάνουν έναν κύκλο καθισμένοι στο πάτωμα. Ο δάσκαλος 

τραγουδά ως εξής και παράλληλα ακολουθεί τις οδηγίες της παρακάτω παρτιτούρας:

Τα παιδιά τον μιμούνται.

Όταν έφτασε το βράδυ η κοκέτα Ποντικίνα, έπεσε να κοιμηθεί στο όμορφο και απαλό της  

κρεβάτι. Το βράδυ στον ύπνο της είδε ένα πάρα πολύ περίεργο όνειρο.

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ-ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

• Χαλάρωση σώματος μετά τις προηγούμενες πιο έντονες κινητικά δραστηριότητες

• Εξοικείωση με το τρίσημο μέτρο

• Ανάπτυξη αντίδρασης σε ακουστικό ερέθισμα (οι οδηγίες του στίχου)

ΥΛΙΚΑ

• Glockenspiel ή οποιοσδήποτε άλλο κρουστό μελωδικό όργανο

• Πιατίνι
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Εικόνα 22: "Γεια σου Ποντικίνα"



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O δάσκαλος τραγουδά ένα νανούρισμα. Τα παιδιά χαλαρώνουν και ακολουθούν τις οδηγίες 

που λέει ο στίχος, όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω:

Ο δάσκαλος συνεχίζει να τραγουδά το μελωδικό μοτίβο “Όνειρα” και να παίζει το μελωδικό 

ostinanto για όση ώρα επιθυμεί. Τα παιδιά έχουν κλειστά μάτια και ονειρεύονται. Ξαφνικά χτυπάει 

ένα πιατίνι!

Σημείωση: Εάν υπάρχουν παιδιά αυξημένης μουσικής ικανότητας, τα μέρη του δασκάλου 

(ostinato στο Glockenspiel) μπορούν να παιχτούν από αυτά, αυτούσια ή με παραλλαγές.

8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΚΟΚΕΤΑΣ ΠΟΝΤΙΚΙΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξερεύνηση ηχητικών ποιοτήτων της φωνής

• Εύρεση μελωδικής φωνής

• Μίμηση των φωνών και των κινήσεων των ζώων

ΥΛΙΚΑ

• Πιατίνι
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Εικόνα 23: Νανούρισμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(συνεχίζεται παράλληλα με την αφήγηση)

Καθώς ο δάσκαλος χτυπάει το πιατίνι λέει: Ξαφνικά στο όνειρο της κοκέτας ποντικίνας ήρθε  

μία όμορφη νεράιδα, αλλά αντί για μαγικό ραβδί είχε ένα μαγικό πιατίνι (ξαναχτυπάει το πιατίνι)και 

μας μετέτρεψε όλους σε ζώα. Παροτρύνει τα παιδιά να μιμηθούν τη φωνή και την κίνηση όποιου 

ζώου επιθυμεί το καθένα και να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο.

 Κάθε φορά που ο δάσκαλος χτυπάει το πιατίνι μεταμορφώνει τα παιδιά και σε κάποιο άλλο 

ζώο, π.χ:

“Τώρα σας μεταμορφώνω σε.... γάιδαρους”:όλοι μαζί μιμούνται τη φωνή του γαϊδάρου (από 

ψηλά-χαμηλά)

“Τώρα σας μεταμορφώνω σε... ελέφαντες”: όλοι μαζί περπατάνε αργά και βαριά σαν τον 

ελέφαντες.

Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει όποια ζώα επιθυμεί ή ακόμα, μπορεί να ζητήσει και από τα 

παιδιά να του προτείνουν. 

Σημείωση: Συστήνεται να προτιμηθούν τα ζώα:γάιδαρος, κόκορας, σκύλος, γάτος, καθώς θα 

αναφερθούν παρακάτω στο παραμύθι.

Η κοκέτα Ποντικίνα, όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, πήρε τη σκούπα της και βγήκε ξανά στην  

αυλή της για να σκουπίσει.

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ): ΓΡΗΓΟΡΑ-

ΑΡΓΑ/LEGATO-STACCATO

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Δημιουργία αίσθησης ρουτίνας και εμπέδωση των στόχων της 5ης  δραστηριότητας

ΥΛΙΚΑ

Τα ίδια με την 5η δραστηριότητα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος βάζει ξανά το κομμάτι “Το σκούπισμα της κοκέτας Ποντικίνας”. Την πρώτη 

φορά, τα παιδιά κάνουν ο,τι έκαναν και στην 5η δραστηριότητα (γρήγορα-staccato μέρη:τρέξιμο 

στον παλμό των ογδόων, αργά-legato μέρη: κορδέλες)

 Πριν τη δεύτερη ακρόαση ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε δύο ίσες ομάδες.  Η μία ομάδα 

κρατάει τις κορδέλες, ενώ η άλλη δεν έχει. Ξεκινά η δεύτερη ακρόαση. Στα γρήγορα- staccato μέρη 

αντιδρά χορεύοντας η ομάδα που δεν κρατά τις κορδέλες και στα αργά- legato η ομάδα με τις 

κορδέλες. Γίνεται αλλαγή των ρόλων.

Σιγά-σιγά, άρχισαν να επισκέπτονται την Ποντικίνα, διάφορα ζώα και της ζητούσαν να τους  

παντρευτεί. Πρώτος ήρθε ο γάιδαρος. Της είχε γράψει ένα τραγούδι, και αμέσως άνοιξε τη στοματάρα  

του και άρχισε να τραγουδά.

10η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ”

Σημείωση: Από αυτό το σημείο του παραμυθιού και έπειτα ξεκινά το χτίσιμο μιας ρουτίνας. 

Γι΄ αυτό το λόγο το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίζεται αρκετές φορές, ωστόσο κάθε φορά δεν 

είναι ακριβώς ίδια, υπάρχει κάποια μικρή παραλλαγή. 

Γενικότερος στόχος είναι η ισορροπία ανάμεσα στο γνωστό και το καινούργιο. Παράλληλα 

πριν από κάθε τραγούδι προστίθεται μία μικρή δραστηριότητα, διαφορετική κάθε φορά. (που 

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ρυθμικά και μελωδικά παιχνίδια)

ΣΤΟΧΟΙ

• Μίμηση φωνής ζώου (γαϊδάρου)- εύρεση μελωδικής φωνής

• Δημιουργία τονικού πλαισίου (οι περισσότερες νότες που τραγουδούν τα παιδιά είναι η V 

και η Ι)

• Θεατρικότητα

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Θέλω να σε παντρευτώ” (Παρτιτούρα σ.90)

• Αυτοσχέδια αυτιά γαϊδάρου (όσα και τα παιδιά)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος τραγουδά το τραγούδι “Θέλω να σε παντρευτώ” αρχικά ολόκληρο, 

ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην παρτιτούρα. Τα παιδιά, προβλέπεται να 

τραγουδήσουν από το μέρος που μιμούνται τη φωνή του γαϊδάρου και έπειτα (ι-α...θέλω να σε 

παντρευτώ). Για να είναι πιο ενδιαφέρον και πιο θεατρικό ο δάσκαλος θα μπορούσε να μοιράσει 

στο κάθε παιδί από ένα ζευγάρι αυτιών γαϊδάρου προαιρετικά.

Μόλις ο γάιδαρος τέλειωσε το τραγούδι του, η Ποντικίνα κράταγε τα αυτιά της και τον έδιωξε  

κακήν κακώς. Σειρά είχε ο σκύλος που πήγε και αυτός στην πόρτα της για να της κάνει καντάδα.

11η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:”ΣΚΥΛΟΣ-Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εμπέδωση δίσημου ρυθμού

• Εισαγωγή στην έννοια του αντιχρονισμού

• Εισαγωγή στην έννοια της παύσης

• Διαφοροποίηση δυνατής και σιγανής φωνής

• Παίξιμο σε κρουστά όργανα

• Συντονισμός ρυθμικής απαγγελίας και ρυθμικών κινήσεων

ΥΛΙΚΑ

• Ξυλάκια (Claves), αρκετά ζευγάρια όσα και τα παιδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος με τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Ο δάσκαλος ξεκινά να απαγγέλλει ρυθμικά 

την παρακάτω ρίμα ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην παρτιτούρα:
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Εικόνα 24: Δραστηριότητα ρυθμού: "Σκύλος-ο πιο καλός μας φίλος"



Τα παιδιά τον μιμούνται, χτυπώντας ρυθμικά και απαγγέλοντας μαζί του. Αφού το μάθουν ο 

δάσκαλος μοιράζει στο κάθε παιδί από ένα ζευγάρι ξυλάκια. Προϋπόθεση για να πάρει το κάθε 

παιδί ξυλάκια είναι να μιμηθεί ένα σύντομο αυτοσχέδιο ρυθμικό μοτίβο τετάρτων και ογδόων του 

δασκάλου. Φυσικά όλα τα παιδιά παίρνουν ξυλάκια είτε δώσουν σωστή, είτε λανθασμένη απόκριση 

είτε δεν αποκριθούν καθόλου.

Απαγγέλλουν κατά τον ίδιο τρόπο όλοι μαζί τη ρίμα, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

Τα χτυπήματα στα γόνατα αντικαθίστανται από χτυπήματα στα ξυλάκια και το παλαμάκι 

αντικαθίσταται από απουσία χτυπήματος (παύση).

12η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ”

(παραλλαγή 10ης Δραστηριότητας)

Επανάληψη της 10ης δραστηριότητας με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Στα υλικά αντί για αυτιά γαϊδάρου μοιράζονται αυτιά σκύλου (προαιρετικά).

• Αλλαγή στον στίχο του τραγουδιού: Αντί για “Κι ήρθε ένας γάιδαρος”, “Κι ήρθε ένας 

σκύλος”:

Εικόνα 25: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο κουπλέ

• Αντικατάσταση μίμησης φωνής γαιδάρου με μίμηση φωνής σκύλου:
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Εικόνα 26: Παράδειγμα με την αλλαγή μίμησης φωνής



• Αντί για “Ο γάιδαρος εγώ..”, “Ο σκύλος ναι εγώ...”:

“Πάψε, θες να με ξεκουφάνεις;”, φώναξε η Ποντικίνα μόλις ο σκύλος τελείωσε το τραγούδι  

του. Την επόμενη ημέρα το κοκοράκι δοκίμασε την τύχη του και πήγε να ζητήσει το χέρι της.

13η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΑΛΙ/ΠΑΝΙ

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξοικείωση με τον ρυθμό των 7/8 

• Εμπέδωση παύσης και σταματήματος της μουσικής

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΥΛΙΚΑ

• Ένα μεγάλο πανί/χαλί

• Ταμπούρο (Snare Drum)

• Τραγούδι: “Fuga, βασισμένη σε θέμα από το δημοτικό τραγούδι Μπουρνοβαλιά” (CD Track 

No2 /Παρτιτούρα σ.80)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος απλώνει στο πάτωμα ένα πανί/χαλί και εξηγεί στα παιδιά ότι αυτό δεν είναι ένα 

οποιοδήποτε πανί/χαλί αλλά είναι ένα μουσικό πανί/χαλί. Βάζει το τραγούδι “Μπουρνοβαλιά” και 

ζητά από τα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο. Για να δημιουργηθεί αίσθηση του ρυθμού των 

7/8 χτυπά σε ένα ταμπούρο στα ισχυρά μέρη του μέτρου (1ο, 4ο και 6ο όγδοο). Ανά διαστήματα 

σταματά τη μουσική. Σε κάθε σταμάτημα της μουσικής τα παιδιά πρέπει να κάθονται όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα στο μουσικό πανί/χαλί. Όποιο παιδί κάθεται τελευταίο βγαίνει από το 
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Εικόνα 27: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο ρεφραίν



παιχνίδι και γίνεται βοηθός του δασκάλου. Ταυτόχρονα, με την αποχώρηση κάθε παιδιού μικραίνει 

και το μουσικό πανί/χαλί.

14η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ”

(παραλλαγή 10ης δραστηριότητας)

Επανάληψη της 10ης δραστηριότητας με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Αλλαγή στον στίχο του τραγουδιού: Αντί για “Κι ήρθε ένας γάιδαρος”, “Κι ήρθε ένας 

κόκορας”:

• Αντικατάσταση μίμησης φωνής γαιδάρου με μίμηση φωνής κόκορα:

• Αντί για “Ο γάιδαρος εγώ..”, “Ο κόκορας εγώ...”:

Εικόνα 28: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο κουπλέ

Εικόνα 29: Παράδειγμα με την αλλαγή μίμησης φωνής

Εικόνα 30: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο ρεφραίν
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Η Ποντικίνα όμως απέρριψε τον κόκορα λέγοντας:

“Είναι αδύνατο να σε παντρευτώ! Θα με ξυπνάς κάθε πρωί με το “Κικιρίκου” σου!”

Και σαν να μην έφτανε αυτό άρχισε να τον κυνηγάει με ένα σκουπόξυλο.

Την επόμενη μέρα, παρουσιάστηκε ένας κομψός γάτος με όμορφους τρόπους. Είπε στην  

Ποντικίνα, με γλυκιά φωνή, το πόσο την αγαπάει. Εκείνη εντυπωσιάστηκε από τον όμορφο γάτο, τον  

ερωτεύτηκε αμέσως και δέχτηκε να τον παντρευτεί.

15η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΓΑΙΔΑΡΟΣ – ΣΚΥΛΟΣ – ΓΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

• Ρυθμική απαγγελία του ρυθμού των 7/8

• Ρυθμική απόδοση του ρυθμού των 7/8

• Συντονισμός κίνησης και ρυθμικής απαγγελίας

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος απαγγέλλει ρυθμικά την ακόλουθη ρίμα, ενώ όλοι μαζί κάνουν έναν κύκλο 

καθισμένοι:

Ταυτόχρονα χτυπά στα γόνατα τα ισχυρά μέρη του μέτρου (1ο,4ο και 6ο όγδοο). Αρχικά 

απαγγέλλει τη ρίμα ολόκληρη. Έπειτα τα παιδιά τον μιμούνται στις ηχηρές κινήσεις των γονάτων 

και επαναλαμβάνουν μαζί του όταν εμφανίζεται η φράση “Γάιδαρος-σκύλος-γάτος”. 
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Εικόνα 31: “Γάιδαρος-σκύλος-γάτος”



Αν θεωρηθεί εφικτό επαναλαμβάνουν μαζί του όλη τη ρίμα.

16η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ”

(παραλλαγή 10ης δραστηριότητας)

Επανάληψη της 10ης δραστηριότητας με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Στα υλικά αντί για αυτιά γαϊδάρου μοιράζονται αυτιά γάτου (προαιρετικά).

• Αλλαγή στον στίχο του τραγουδιού: Αντί για “Κι ήρθε ένας γάιδαρος”, “Κι ήρθε ένας 

γάτος”:

• Αντικατάσταση μίμησης φωνής γαϊδάρου με μίμηση φωνής γάτου:

• Αντί για “Ο γάιδαρος εγώ..”, “Ο γάτος ναι εγώ...”:
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Εικόνα 32: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο κουπλέ

Εικόνα 33: Παράδειγμα με την αλλαγή μίμησης φωνής

Εικόνα 34: Παράδειγμα με την αλλαγή του στίχου στο ρεφραίν



Ένα ωραίο πρωί, η κοκέτα Ποντικίνα, και ο κομψός και όμορφος γάτος, παντρεύτηκαν. Με το  

που έμειναν όμως μόνοι, συνέβη κάτι το τρομερό! Ο γάτος άνοιξε το μεγάλο του στόμα και άρχισε να  

κυνηγάει την μικρή Ποντικίνα για να την φάει. Η κοκέτα Ποντικίνα άρχισε να τρέχει γρήγορα σε όλο  

το σπίτι για να του ξεφύγει.

17η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΚΟΚΕΤΑΣ ΠΟΝΤΙΚΙΝΑΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξοικείωση με την εναλλαγή του τέμπο (γρήγορα και αργά)

• Πρώτη επαφή με την ακουστική διαφοροποίηση μείζονος και ελάσσονος τρόπου

• Κινητική αντίδραση ανάλογα με την ταχύτητα του κομματιού

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΥΛΙΚΑ

• Κομμάτι: “Το κυνήγι της κοκέτας Ποντικίνας” (CD Track No3 / Παρτιτούρα σ.85)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα ο δάσκαλος ρωτά στα παιδιά τα εξής:

Ο γάτος έφαγε πάρα πολύ και έγινε αρκετά βαρύς. Πως, λοιπόν, κυνηγάει την Ποντικίνα; Η κοκέτα 

Ποντικίνα είναι πολύ φοβισμένη, πως τρέχει λοιπόν ; Όλοι μαζί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 

γάτος κινείται με πιο αργές κινήσεις και η Ποντικίνα τρέχει πιο γρήγορα. Ο δάσκαλος αφήνει τα 

παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο, μιμούμενα τις κινήσεις των δύο ζώων.

Έπειτα, βάζει το κομμάτι “Το κυνήγι της κοκέτας Ποντικίνας”. Στα γρήγορα μέρη (όπου 

αναγράφεται η ένδειξη: τέταρτο = 60), παροτρύνει τα παιδιά να κινηθούν γρήγορα στο χώρο, όπως 

τρέχει η Ποντικίνα, και στα αργά μέρη (όπου υπάρχει η ένδειξη τέταρτο = 40) να κινηθούν με πιο 

αργές κινήσεις, όπως ο γάτος.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η μία θα είναι η ομάδα των γάτων και η 

άλλη η ομάδα των ποντικίνων. Ανάλογα με το μέρος που ακούγεται κάθε φορά θα κινείται και η 

αντίστοιχη ομάδα.
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Σημείωση: Το τέλος του παραμυθιού είναι αυτό. Ο δάσκαλος μπορεί να εξηγήσει στα παιδιά 

ότι δεν ξέρουμε αν τελικά ο γάτος κατάφερε να πιάσει την κοκέτα Ποντικίνα. Παράλληλα μπορεί 

να ζητήσει από τα παιδιά να δώσουν το δικό τους τέλος στο παραμύθι.
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3.1.1.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 1: Το σκούπισμα της κοκέτας Ποντικίνας,5η δραστηριότητα, σ.64



80



81



82



83



Παρτιτούρα 2: Fuga "Μπουρνοβαλιά", 13ηδραστηριότητα, σ.72
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Παρτιτούρα 3: Το κηνύγι της κοκέτας Ποντικίνας, δεκατηέβδομη δραστηριότητα, σ.



Παρτιτούρα 3: Το κυνήγι της κοκέτας Ποντικίνας,17η δραστηριότητα, σ.76
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Παρτιτούρα 4: Τραγούδι "Θέλω να σε παντρευτώ",10η δραστηριότητα, σ.69



3.1.2. “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”

Ηλικία:4-6

Μια φορά και έναν καιρό σε μία πολύ μακρινή χώρα ζούσε μία βασίλισσα. Μια μέρα σαν όλες  

τις άλλες που έξω χιόνιζε πολύ και τα πάντα ήταν κάτασπρα, η βασίλισσα καθόταν στο παράθυρο της  

και έβλεπε το άσπρο χιόνι να πέφτει.

“Μακάρι να είχα μια κόρη άσπρη σαν το χιόνι! “, ευχήθηκε.

Και έτσι έγινε. Σύντομα γέννησε ένα κορίτσι με λευκό δέρμα σαν το χιόνι. Γι' αυτό το ονόμασε 

Χιονάτη. Δυστυχώς όμως, μετά από λίγο καιρό, η βασίλισσα έφυγε για ένα πολύ μακρινό ταξίδι και  

έτσι η μικρή Χιονάτη έμεινε μόνη της. Πέρασαν τα χρόνια και η βασίλισσα δεν είχε επιστρέψει ακόμα.  

Σύντομα ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε. Η καινούργια βασίλισσα ήταν πολύ όμορφη αλλά δεν  

ήταν καθόλου καλή. Δεν ήθελε καμιά να είναι πιο όμορφη από αυτήν. Η κακιά βασίλισσα είχε έναν  

μαγικό καθρέφτη τον οποίο κοιτούσε κάθε μέρα όταν ξυπνούσε το πρωί και ρωτούσε:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”

“Εσύ βασίλισσα μου!”, απαντούσε ο καθρέφτης.

Τα χρόνια περνούσαν και η Χιονάτη όχι μόνο μεγάλωνε, αλλά γινόταν όλο και πιο όμορφη. 

Ένα πρωί, όπως όλα τα άλλα, η βασίλισσα ξύπνησε και τον πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να  

ρωτήσει τον καθρέφτη:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”

“Βασίλισσα μου μπορεί εσύ να είσαι όμορφη, αλλά η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από εσένα!”  

απάντησε ο καθρέφτης.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ                                              

• Μίμηση                                         

• Πρώτη επαφή με το διάστημα της 5ης καθαρής (δεσπόζουσα- τονική)

• Ερώτηση-Απάντηση

• Ακουστικό ερέθισμα στο ρυθμό των 7/8
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ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά κάνουν μία σειρά ακριβώς απέναντι από τον δάσκαλο και έχουν όλα μαζί το ρόλο 

του καθρέφτη. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο της κακιάς βασίλισσας. Ξεκινά με την ερώτηση: 

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”, χρησιμοποιώντας μόνο το 

διάστημα της 5ης καθαρής, ως εξής:

Ο δάσκαλος, ενώ  τραγουδά, χτυπά με όποιον τρόπο θέλει (γονυκροτήματα, παλαμάκια, 

στράκες) στα ισχυρά μέρη του μέτρου. (όπου ακριβώς βρίσκονται τα μαυρισμένα τετραγωνάκια 

στην παρτιτούρα). Και συνεχίζει στην απάντηση:

 Κάθε φορά που λέει την νότα Σολ τα χέρια του είναι ψηλά, ενώ κάθε φορά που λέει την 

νότα Ντο χαμηλά. Τα παιδιά τον μιμούνται. Στην αρχή ο δάσκαλος, για να βοηθήσει τα παιδιά, έχει 

και τον ρόλο της κακιάς βασίλισσας και του καθρέφτη. Όταν όμως τα παιδιά εξασκηθούν και 

μάθουν την απάντηση, ο δάσκαλος κάνει μόνο την ερώτηση. (Ο παλμός των δύο τετάρτων δίνεται 

ενδεικτικά, μπορεί η απάντηση να είναι πιο ελεύθερη)

Όσο περισσότερες επαναλήψεις γίνονται τόσο το καλύτερο. Για να μην είναι μονότονη η 

διαδικασία για τα παιδιά, ο δάσκαλος μπορεί να παραλλάσσει τις ερωτήσεις. π.χ: “Καθρέφτη, 

καθρεφτάκι μου, τι θα φάμε σήμερα;”. Και τα παιδιά θα δίνουν την απάντηση που επιθυμούν κάθε 
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Εικόνα 36: Απάντηση καθρέφτη



φορά. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το κάθε παιδί μόνο του θα έχει τον ρόλο του καθρέφτη και ο 

δάσκαλος θα κάνει τις ερωτήσεις. 

Όταν η βασίλισσα άκουσε ότι η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από εκείνη θύμωσε πολύ! Έτσι,  

φώναξε έναν κυνηγό και του είπε: “Πήγαινε την Χιονάτη βαθιά μέσα στο δάσος και φρόντισε να μην  

την ξαναδώ!”

Ο κυνηγός οδήγησε τη Χιονάτη στο δάσος, αλλά την λυπήθηκε και δε μπόρεσε να της κάνει  

κακό. “Δεν θα σου κάνω κακό κοριτσάκι.”, της είπε και την άφησε μόνη μέσα στο δάσος. 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ                                                      

• Ακουστική αναγνώριση τετάρτων και ογδόων

• Μίμηση των διαφορετικών ρυθμικών αξιών (τέταρτα-όγδοα) με περπάτημα

• Ρυθμική ανάγνωση τετάρτων και ογδόων

• Σημειογραφία τετάρτων και ογδόων

• Εξάσκηση ακουστικής αντίληψης

• Συντονισμός της ομάδας

ΥΛΙΚΑ

• Κομμάτι: “Η Χιονάτη και ο κυνηγός στο δάσος” (CD Track No4/ Παρτιτούρα σ.112)

• Χειροτύμπανο (προαιρετικά)

• Δύο εικόνες/καρτέλες ή μία με ένα τέταρτο και η άλλη με δύο όγδοα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά, ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά πώς φαντάζονται ότι περπατά η Χιονάτη μέσα στο 

δάσος. Όλοι μαζί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Χιονάτη κινείται γρήγορα, γιατί φοβάται, 

αλλά ανάλαφρα, γιατί είναι κοριτσάκι. Ο δάσκαλος ξεκινά να περπατά σε όγδοα και για να 

βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά μπορεί να χτυπάει τα όγδοα στο χειροτύμπανο. Τα παιδιά 

κινούνται στο χώρο περπατώντας σε όγδοα μαζί του.

Έπειτα ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι ήρθε η ώρα να γίνουν κυνηγοί. Τα βήματα όμως του 

κυνηγού είναι πιο βαριά. Έτσι ξεκινάει να περπατάει σε τέταρτα χτυπώντας παράλληλα το 

χειροτύμπανο.  Κατά τον ίδιο τρόπο περπατάνε και τα παιδιά.

Σε δεύτερη φάση, ο δάσκαλος βάζει το κομμάτι “ Η Χιονάτη και ο κυνηγός στο δάσος”. 

Όταν ακούγεται το μέρος της Χιονάτης κινούνται όλοι μαζί σε όγδοα και όταν ακούγεται του 

κυνηγού σε τέταρτα. Ο δάσκαλος χτυπά ταυτόχρονα στο μέρος της Χιονάτης στο χειροτύμπανο τα 

όγδοα και στο μέρος του κυνηγού τα τέταρτα και παροτρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα 

πόδια τους ως μπαγκέτες (όπως ακριβώς αυτή που κρατάει εκείνος) στο φανταστικό μεγάλο 

τύμπανο που είναι το πάτωμα. 

Ταυτόχρονα με το περπάτημα ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι όταν περπατάει η Χιονάτη θα 

λένε “τι-τι” και όταν περπατάει ο κυνηγός θα λένε “τα”:

Η επανάληψη του κομματιού θεωρείται απαραίτητη για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

εμπέδωση. Έπειτα, ακολουθεί το πέρασμα στη σημειογραφία των τετάρτων και των ογδόων. Ο 

δάσκαλος εξηγεί ότι το περπάτημα της Χιονάτης, δηλαδή το “τί-τι” είναι τα όγδοα, δείχνοντας την 

εικόνα των ογδόων, ενώ το περπάτημα του κυνηγού, δηλαδή το “τα” είναι το τέταρτο, δείχνοντας 

την εικόνα του τετάρτου.

Αν ο δάσκαλος θεωρήσει ότι τα παιδιά είναι μουσικά έτοιμα μπορεί να δημιουργήσει 

94



ρυθμικά μοτίβα τέταρτων και ογδόων δείχνοντας κάθε φορά την αντίστοιχη εικόνα και τα παιδιά να 

λένε κάθε φορά “τα” και “τί-τι” ανάλογα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:

• Κουδουνάκια (Jingle Bells)

Ένα παιδί γίνεται κυνηγός. Ο δάσκαλος του κλείνει τα μάτια με ένα μαντήλι. Ένα άλλο 

παιδί γίνεται η Χιονάτη και κρατά κουδουνάκια στο χέρι του με τα οποία παίζει το μοτίβο της 

Χιονάτης, δηλαδή τα δύο όγδοα. Τα υπόλοιπα παιδιά λένε μαζί με το παιδί που έχει το ρόλο της 

Χιονάτης “τι-τι” . Στόχος του παιδιού- κυνηγού είναι να πιάσει το παιδί-Χιονάτη. Το παιχνίδι 

συνεχίζεται και κάθε φορά που η Χιονάτη πιάνεται, αλλάζει ο κυνηγός.

Η Χιονάτη άρχισε να περιπλανιέται. Ήταν πολύ φοβισμένη από τα άγρια ζώα που ζούσαν στο  

δάσος. Μόλις έφτασε το βράδυ, για καλή της τύχη βρήκε ένα μικρό σπιτάκι και μπήκε μέσα για να  

προστατευτεί και να ξεκουραστεί. Όλα τα πράγματα μέσα στο σπιτάκι ήταν καθαρά και  

νοικοκυρεμένα. Το πιο παράξενο,όμως, απ' όλα ήταν ότι όλα ήταν μικροσκοπικά. Θα έλεγε κανείς ότι  

εκεί ζούσαν μικρά παιδάκια! 

Το τραπέζι ήταν στρωμένο με ένα λευκό τραπεζομάντιλο και επάνω σε αυτό υπήρχαν εφτά  

μικρά πιάτα με εφτά μικρά ψωμάκια και εφτά ποτήρια με κρασί. Επίσης υπήρχαν εφτά μαχαίρια και  

εφτά πιρούνια. Η Χιονάτη είδε ακόμα εφτά μικρά κρεβάτια. Πεινασμένη καθώς ήταν έφαγε ένα  

κομμάτι από το κάθε ψωμάκι και ήπιε μία γουλιά από το κάθε ποτήρι κρασί. 

Μετά θέλησε να κοιμηθεί. Επειδή όμως τα κρεβατάκια ήταν πολύ μικρά και δεν χωρούσε,  

ένωσε δύο και ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Πέρασε λίγη ώρα και γύρισαν οι επτά νάνοι που ζούσαν στο  

μικρό σπιτάκι. Είχαν γυρίσει από το βουνό όπου έσκαβαν για να βρουν χρυσάφι. Μόλις μπήκαν στο  

σπίτι άναψαν τις εφτά λάμπες τους και αμέσως είδαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά!

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΛΑ-ΧΑΜΗΛΑ/ΔΥΝΑΤΑ-ΣΙΓΑ

(εξελίσσεται παράλληλα με τη διήγηση του παραμυθιού)
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ΣΤΟΧΟΙ

• Ακουστική αντίληψη τονικού ύψους (ψηλά-χαμηλά)

• Ακουστική αντίληψη και διαφοροποίηση δυνατών και σιγανών ήχων

• Ακουστικό ερέθισμα στο ρυθμό των 7/8

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος συνεχίζει την αφήγηση του παραμυθιού ως εξής:

Ο πρώτος φώναξε: “ Ποιος κάθισε στο σκαμνάκι μου;” (ο δάσκαλος μιλάει δυνατά.) Έπειτα 

ρωτά τα παιδιά αν η φωνή του ήταν δυνατή (λέει τη λέξη δυνατά) ή σιγανή.

Ο δεύτερος είπε σιγά: “Ποιος έφαγε από το πιάτο μου;” (ο δάσκαλος μιλάει σιγά.) 

Ακολουθεί η ίδια ερώτηση όπως προηγουμένως.

Ο τρίτος είπε ψιθυριστά: “Ποιος έκοψε απ' το μαχαίρι μου;” (ο δάσκαλος ψιθυρίζει.) Ρωτά 

τα παιδιά αν η φωνή του ήταν δυνατή σιγανή ή ψιθυριστή.

Ο τέταρτος είπε: “ Ποιος έφαγε απ' το ψωμί μου;” (ο δάσκαλος μιλάει με ψηλή φωνή.) Στη 

συνέχεια ρωτά τα παιδιά αν η φωνή του ήταν ψηλή (λέει τη λέξη με ψηλή φωνή), μεσαία (λέει τη 

λέξη κανονικά) ή χαμηλή (λέει τη λέξη με χαμηλή- μπάσα φωνή).

Ο πέμπτος είπε: “ Ποιος ήπιε απ' το κρασί μου;” (ο δάσκαλος μιλάει με χαμηλή- μπάσα 

φωνή.) Ακολουθεί η ίδια ερώτηση όπως προηγουμένως.

Ο έκτος είπε: “Ποιος έφαγε απ΄ το πιρούνι μου;” (ο δάσκαλος  μιλά κανονικά στην μεσαία 

περιοχή.) Ακολουθεί ξανά η ίδια ερώτηση.

Και ο έβδομος τραγούδησε: “Ποιος έφαγε απ' το κουτάλι μου;” (ο δάσκαλος τραγουδάει τη 

φράση)

Σημείωση: Καλό θα ήταν ο δάσκαλος να απαγγέλλει τις ερωτήσεις. με συγκεκριμένο ρυθμό. 

Δίνεται ένα παράδειγμα:
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Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά την τελευταία ερώτηση. Στις προηγούμενες ερωτήσεις 

γίνεται ρυθμική απαγγελία του παραπάνω μοτίβου. Προαιρετικά ο δάσκαλος μπορεί να χτυπά σε 

κάποιο κρουστό στα ισχυρά μέρη του μέτρου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Κατανόηση διαφοροποίησης δυνατά-σιγά/ ψηλά χαμηλά

• Απόδοση ήχων σε ανάλογη δυναμική και τονικό ύψος με τη φωνή ή τα όργανα

ΥΛΙΚΑ

• Διάφορα κρουστά όργανα

• Τραγούδι:  Ψηλά-Χαμηλά/ Δυνατά- Σιγά (Παρτιτούρα σ.115)

Ο δάσκαλος τραγουδά την μελωδία του κουπλέ από το τραγούδι: Ψηλά-Χαμηλά/Δυνατά-

Σιγά  ενώ ταυτόχρονα μοιράζει ένα κρουστό όργανο στο κάθε παιδί ξεχωριστά.  

Επαναλαμβάνει αν χρειαστεί. Αφού όλα τα παιδιά έχουν από ένα όργανο συνεχίζει την 

αφήγηση:

Οι νάνοι κοίταξαν γύρω τους και παρατήρησαν ότι κάποιος είχε χρησιμοποιήσει τα κρεβάτια  

τους. Τότε πήραν όλοι από ένα φαναράκι και από ένα κρουστό οργανάκι, όπως έχουμε και εμείς εδώ,  

και πλησίασαν να κοιτάξουν τη Χιονάτη.

“Ω! Τι όμορφο κοριτσάκι είναι αυτό!” είπαν όλοι οι νάνοι και συνέχισαν να την κοιτάζουν  

φροντίζοντας να μην την ξυπνήσουν. Αποφάσισαν να παίξουν λοιπόν σιγά με τα όργανα που  

κρατούσαν για να κάνουν το κοριτσάκι να δει όμορφα όνειρα (Παιδιά και δάσκαλος παίζουν στα 

κρουστά όργανα σιγά). Όταν έφτασε το επόμενο πρωί τα πουλάκια άρχισαν να κελαηδάνε στα δέντρα  

με ψηλή φωνή (τα παιδιά μιμούνται την φωνή των πουλιών- ψηλή φωνή). Μετά από λίγο ακούστηκε 
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και το κοκοράκι (κατά τον ίδιο τρόπο- κικιρίκου με ψηλή φωνή). Ξαφνικά όμως πέρασε ένας  

γάιδαρος έξω από το παράθυρο της Χιονάτης και άρχισε να γκαρίζει. (τα παιδιά μιμούνται τη φωνή 

του γαϊδάρου- διακύμανση ψηλής και χαμηλής φωνής). Ένας σκύλος άρχισε να γαβγίζει ξαφνικά 

(χαμηλή φωνή). Η Χιονάτη όμως ήταν τόσο κουρασμένη και κοιμόταν τόσο βαθιά που τίποτα απ'  

όλα αυτά δεν την ξύπνησε. Έτσι οι επτά νάνοι πήραν τα κρουστά οργανάκια τους και αποφάσισαν να  

παίξουν  όσο πιο δυνατά μπορούσαν για να την ξυπνήσουν.(παίξιμο στα όργανα δυνατά).

Ο δάσκαλος τραγουδά ξανά το απόσπασμα από το τραγούδι και αυτή τη φορά συνεχίζει στο 

Refrain όπου ζητά και από τα παιδιά να τραγουδήσουν μαζί του, κάνοντας τις απαιτούμενες 

μεταβολές στη φωνή ανάλογα με τον στίχο.

Η Χιονάτη πετάχτηκε τρομαγμένη από το κρεβάτι  και αντίκρισε τους επτά νάνους. 

“Γεια σου, κοριτσάκι! Πως βρέθηκες στο σπιτάκι μας;” ρώτησαν και οι επτά νάνοι. Η  

Χιονάτη τους εξήγησε τι της είχε συμβεί. Οι νάνοι, λοιπόν, της είπαν να μην στεναχωριέται και ότι  

μπορούσε να μείνει μαζί τους. Συμφώνησαν να πηγαίνουν αυτοί στη δουλειά τους κι εκείνη να τους  

μαγειρεύει και να τους βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. 

Έπειτα οι νάνοι έφυγαν για να πάνε να ψάξουν χρυσάφι στο βουνό. Πριν,όμως, φύγουν, τραγούδησαν  

όλοι μαζί ένα τραγούδι.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΝΟΤΕΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Ακουστική αντίληψη της ανοδικής ή καθοδικής πορείας των φθόγγων

• Εκμάθηση της μείζονας σκάλας (συγκεκριμένα Ντο-Ντο' )

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι: “Η Χιονάτη και οι επτά νότες” (Παρτιτούρα σ. 116)

• Καρτέλα με τους νάνους και τα ονόματα τους: 
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Εικόνα 40: Καρτέλα με ονόματα νάνων

• Καρτέλες με τις αντιστοιχίες των 7 νάνων με τις 7 νότες, π.χ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι τα παιδιά να μάθουν να τραγουδούν 

σωστά την ανοδική μείζονα σκάλα ενώ παράλληλα να μάθουν και τα ονόματα από της επτά νότες. 

Γι' αυτό το λόγο το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού θα ήταν καλύτερο να τραγουδηθεί από τον 

δάσκαλο. Ωστόσο αν ο δάσκαλος θεωρήσει ότι τα παιδιά έχουν την κατάλληλη μουσική ωριμότητα 
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Εικόνα 41: Αντιστοίχηση νάνου με νότα



μπορεί να διδάξει ολόκληρο το κομμάτι ή ένα μεγάλο μέρος αυτού.

Για την διευκόλυνση των παιδιών καλό θα ήταν να υπάρχουν και κάποια οπτικά ερεθίσματα. 

Συγκεκριμένα ο δάσκαλος μπορεί να κολλήσει τις εικόνες των επτά νάνων με τα ονόματα τους από 

κάτω. 

Αργότερα, μπορεί να αντιστοιχήσει τον κάθε νάνο με την νότα την οποία λέει και καθώς 

τραγουδάει το συγκεκριμένο μέρος του τραγουδιού, το οποίο αναφέρει ποια νότα λέει ο κάθε 

νάνος, να δείχνει το αντίστοιχο ζευγάρι νότας-νάνου. 

Παράλληλα, εξηγεί ότι, όπως οι επτά νάνοι έχουν ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος και μένουν 

εκεί, έτσι και οι επτά νότες έχουν το δικό τους σπιτάκι, το πεντάγραμμο. Στόχος δεν είναι τα παιδιά 

να μάθουν να γράφουν και να αναγνωρίζουν τις νότες στο πεντάγραμμο. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αποσκοπεί στο να έχουν τα παιδιά μία πρώτη (οπτική) επαφή με τη μουσική 

σημειογραφία.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Αφού τα παιδιά έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει την ανοδική μείζονα σκάλα ο δάσκαλος 

μπορεί να τους πει το εξής:

Επειδή οι νάνοι είναι πάρα πολύ καλοί και αγαπούν την Χιονάτη αποφάσισαν να την 

αφήσουν να τραγουδήσει εκείνη πρώτη τη νότα της και μετά να ακολουθήσουν εκείνοι. Έτσι 

πρώτα ο δάσκαλος και μετά μαζί με τα παιδιά μπορούν να τραγουδήσουν την καθοδική μείζονα 

σκάλα.

Σημείωση: Χρησιμοποιείται ο όρος “σκάλα” διότι καθώς τα παιδιά θα τραγουδούν είτε την 

ανοδική είτε την καθοδική μείζονα σκάλα μπορούν μαζί με το δάσκαλο να ανεβάζουν ή να 

κατεβάζουν τα χέρια τους σταδιακά σαν να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν μία σκάλα.

Πριν όμως φύγουν οι νάνοι για το βουνό είπαν στη Χιονάτη να μην ανοίξει σε κανέναν γιατί  

φοβόντουσαν ότι η βασίλισσα θα ανακάλυπτε ότι μένει μαζί τους.

Η βασίλισσα, που πίστευε ότι η Χιονάτη έχει πεθάνει, ήταν πλέον σίγουρη ότι αυτή είναι η πιο  

όμορφη. Έτσι πήγε στον μαγικό καθρέφτη και τον ρώτησε:
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“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη απ' όλες;”

“Εσύ βασίλισσα μου, είσαι η πιο όμορφη σε αυτή τη χώρα. Όμως μακριά, πέρα από τους  

λόφους,βαθιά μέσα στο δάσος, εκεί που μένουν οι εφτά νάνοι, εκεί κρύβεται η Χιονάτη που είναι πιο  

όμορφη από σένα!”, απάντησε ο καθρέφτης.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ

• αυτοσχέδιος καθρέφτης από χαρτόνι (ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο επιλέξει ο δάσκαλος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά βρίσκονται καθισμένα μαζί με τον δάσκαλο σε κύκλο. Καθώς ο δάσκαλος 

τραγουδάει την ερώτηση του καθρέφτη, γυρνάει από χέρι σε χέρι, σύμφωνα με τον ρυθμό, ένα 

αντικείμενο (π.χ ένας αυτοσχέδιος καθρέφτης από χαρτόνι). Το παιδί στο οποίο καταλήγει το 

αντικείμενο, όταν τελειώνει η ερώτηση, απαντά μόνο του (όπως και στην πρώτη δραστηριότητα) 

και έπειτα επαναλαμβάνουν όλοι μαζί.

Η βασίλισσα, που ήξερε ότι ο καθρέφτης δεν έλεγε ποτέ ψέματα, θύμωσε πάρα πολύ, γιατί  

κατάλαβε ότι ο κυνηγός της είχε πει ψέματα και δεν είχε σκοτώσει τη Χιονάτη. Τότε αποφάσισε να  

μεταμφιεστεί σε γριούλα και να πάει να βρει τη Χιονάτη. Πήρε, λοιπόν, το δρόμο προς το σπίτι των  

νάνων.  Όταν έφτασε εκεί χτύπησε την πόρτα και είπε:

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΠΟΥΛΑΩ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Σημειογραφία των νοτών Μι, Σολ και Λα στο πεντάγραμμο

• Πρώτη επαφή με το διάστημα της 3ης μικρής (Σολ-Μι)

• Τραγούδι του διαστήματος 3ης μικρής

• Γνωριμία με τη χειρονομική του John Curwen

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“Πουλάω όμορφα πράγματα, πράγματα και θάμματα! Μη φοβάσαι άνοιξε, πάρε και 

αγόρασε” Ο δάσκαλος τραγουδά τη φράση ως εξής: 

Αρχικά, τραγουδά με τον στίχο. Καλό θα ήταν να επαναλάβει τη φράση αρκετές φορές. 

Έπειτα αφαιρεί το στίχο αντικαθιστώντας τον με τη συλλαβή “Να” ή με οποιαδήποτε άλλη 

μονοσύλλαβη λέξη επιθυμεί. Πρώτα τραγουδάει μόνος του και έπειτα ζητά από τα παιδιά να τον 

ακολουθήσουν.  Σκόπιμο θα ήταν αρχικά να τραγουδήσει το αρχικό μοτίβο:

Αφού τα παιδιά το μάθουν και τραγουδήσουν μαζί του (και ουσιαστικά έχουν μάθει όλη τη 

φράση εφόσον είναι επανάληψη του ίδιου μοτίβου) μπορεί να ξαναμπεί ο στίχος. 

Σε αυτή τη φάση η φράση αρχικά τεμαχίζεται σε δύο υπο- φράσεις: “Πουλάω όμορφα 

πράγματα” (1η υπο-φράση)- “Πράγματα και θάμματα”(2η υπο-φράση). 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκμάθηση της φράσης ,στη συνέχεια, ο δάσκαλος 

αντικαθιστά τους στίχους με νότες, ενώ ταυτόχρονα για κάθε νότα χρησιμοποιεί το σύστημα 

χειρονομικής του John Curwen, τοποθετώντας το χέρι του σε ύψος αντίστοιχο με αυτό του φθόγγου 

που τραγουδά.
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Εικόνα 42: "Πουλάω όμορφα πράγματα"

Εικόνα 43: Αρχικό μοτίβο



• Δηλαδή για τη νότα Μι:

• Για τη νότα Σολ:

• Για τη νότα Λα:

Τα παιδιά επαναλαμβάνουν μαζί του εκτελώντας ταυτόχρονα τις χειρονομικές κινήσεις.

“Και τι πράγματα πουλάς;”, ρώτησε η Χιονάτη.

“Πουλάω όμορφες κορδέλες.”, απάντησε η γριούλα.

“Θα αφήσω την γριούλα να μπει, φαίνεται καλή κυρία.”, σκέφτηκε η Χιονάτη.

103

Εικόνα 44: Χειρονομική κίνηση για τη  
νότα Μι

Εικόνα 45: Χειρονομική κίνηση για τη νότα  
Σολ

Εικόνα 46: Χειρονομική κίνηση 
για τη νότα Λα



Μόλις, όμως, η Χιονάτη έβαλε την κορδέλα στο φόρεμα της, λιποθύμησε.

“Αυτό είναι το τέλος της ομορφιάς της!”, είπε η κακιά βασίλισσα και έφυγε.

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΑΙΧΝΙΔΙ:”Η ΜΙΚΡΗ ΧΙΟΝΑΤΗ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εμπέδωση διαστήματος 3ης μικρής (Σολ-Μι)

• Συντονισμός της ομάδας

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά κάνουν ένα κύκλο και πιάνουν τα χέρια. Ο δάσκαλος ξεκινά 

το γνωστό τραγούδι “Η μικρή Ελένη” αλλά με αλλαγμένο στίχο. Έτσι το τραγούδι γίνεται πλέον “Η 

μικρή Χιονάτη”:

Καθώς ο δάσκαλος τραγουδά τα παιδιά κινούνται στο ρυθμό μαζί του στον κύκλο. Στο 

τελευταίο τέταρτο (σε) σταματάνε. Ο δάσκαλος συνεχίζει απαγγέλοντας ρυθμικά, σαν να έχει η 

ακόλουθη φράση τη μορφή ρίμας:

Ταυτόχρονα χτυπά ρυθμικά σε κάθε ισχυρό μέρος του μέτρου. Έπειτα ακολουθεί 

επανάληψη του παιχνιδοτράγουδου, όπου ο δάσκαλος παροτρύνει τα παιδιά να τραγουδήσουν και 

αυτά. Στην απαγγελία της ρίμας ,αρχικά, αν τα παιδιά δυσκολεύονται, μπορεί να απαγγέλλει μόνο ο 

δάσκαλος και τα παιδιά να χτυπούν ρυθμικά στα ισχυρά μέρη του μέτρου. 
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Εικόνα 47: "Η μικρή Χιονάτη έβαλε κορδέλα"

Εικόνα 48: "Γιατί μικρή Χιονάτη έβαλες κορδέλα;"



Με το που τελειώσει η ρίμα (στο τελευταίο τέταρτο) τα παιδιά πρέπει να κάτσουν κάτω στο 

πάτωμα όσο πιο γρήγορα μπορούν.  Το παιδί που κάθεται τελευταίο παίρνει το ρόλο της μικρής 

Χιονάτης και μπαίνει στο μέσον του κύκλου. Πριν όμως ξεκινήσουν ξανά το παιχνιδοτράγουδο ο 

δάσκαλος ζητά από την “μικρή Χιονάτη” να δώσει απόκριση σε κάποια απλά μελωδικά μοτίβα 

(Σολ-Μι). Κάθε φορά που αλλάζει “η μικρή Χιονάτη” αλλάζει και η φορά με την οποία κινείται ο 

κύκλος.

Το βράδυ που γύρισαν οι επτά νάνοι είδαν τη Χιονάτη πεσμένη στο πάτωμα και πίστεψαν ότι  

είχε πεθάνει. Μόλις, όμως, πήγαν να την σηκώσουν είδαν την κορδέλα στα μαλλιά της και την  

έβγαλαν. Αμέσως η Χιονάτη άρχισε να αναπνέει και ξαναβρήκε το χρώμα της.

“Η γριούλα ήταν η κακιά βασίλισσα, γι΄αυτό από 'δω και μπρος να μην ανοίγεις σε κανέναν  

όσο λείπουμε!” , είπαν οι νάνοι στη Χιονάτη.

Όταν η βασίλισσα γύρισε στο παλάτι, ρώτησε πάλι τον καθρέφτη ποια είναι η πιο όμορφη και  

ο καθρέφτης της απάντησε ξανά η Χιονάτη! Τότε η βασίλισσα κατάλαβε ότι η Χιονάτη ζει ακόμα.  

Μεταμφιέστηκε πάλι, διαφορετικά από την προηγούμενη φορά, πήρε μαζί της ένα δηλητηριασμένο  

χτένι ,και πήγε πάλι στο σπίτι των νάνων. Μόλις έφτασε, χτύπησε την πόρτα και είπε:

8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΟΥΛΑΩ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

(συνέχεια και παραλλαγή της 6ης  δραστηριότητας)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Σημειογραφία των νοτών Μι, Σολ και Λα στο πεντάγραμμο

• Επανάληψη του διαστήματος της 3ης μικρής (Σολ-Μι)

ΥΛΙΚΑ

• Τρία χαρτόνια διαφορετικού χρώματος όπου στο καθένα είναι ζωγραφισμένο ένα 

πεντάγραμμο και από μία νότα (Μι, Σολ, Λα). Κάτω από το πεντάγραμμο είναι γραμμένο το 

όνομα της νότας:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Πιστή επανάληψη της 6ης δραστηριότητας. Το καινούργιο στοιχείο που προστίθεται είναι ο 

πέρασμα στη σημειογραφία. Ο δάσκαλος έχει τρία μικρά χαρτόνια διαφορετικού χρώματος το 

καθένα. 

Σε κάθε χαρτόνι είναι ζωγραφισμένο ένα πεντάγραμμο (στο πρώτο υπάρχει η νότα Μι, στο 

δεύτερο η Σολ και στο τρίτο η Λα). Ο δάσκαλος τραγουδάει ξανά τη φράση με τις νότες αλλά αυτή 

τη φορά στην κάθε νότα σηκώνει το αντίστοιχο χαρτόνι. Πρώτα τραγουδάει μόνος του, έτσι ώστε 

να δώσει στα παιδιά τον χρόνο να συνειδητοποιήσουν την νέα πληροφορία που προστίθεται και 

έπειτα τραγουδάνε όλοι μαζί. Στη συνέχεια κολλάει και τα τρία χαρτόνια στον πίνακα και εξηγεί 

ξεχωριστά για την κάθε νότα. π.χ: η νότα Μι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, η νότα Σολ γύρω από 

τη δεύτερη γραμμή και η νότα Λα γύρω από το δεύτερο διάστημα.

“Δεν ανοίγω σε κανέναν!”, φώναξε η Χιονάτη που στεκόταν στο παράθυρο.

“Δεν χρειάζεται να ανοίξεις καλή μου κοπέλα, μόνο κοίτα τι ωραία χτενάκια πουλάω!” , είπε 
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Εικόνα 49: Χαρτόνι με τη νότα Μι(με  
όνομα νότας)

Εικόνα 50: Χαρτόνι με τη νότα Σολ (με  
όνομα νότας)

Εικόνα 51: Χαρτόνι με τη νότα Λα (με  
όνομα νότας)



η κακιά βασίλισσα και έδωσε το δηλητηριασμένο χτενάκι στη Χιονάτη από το παράθυρο.

Το χτενάκι ήταν τόσο όμορφο που το κορίτσι αποφάσισε να το βάλει στα μαλλιά της για να το  

δοκιμάσει. Μόλις όμως το έβαλε, λιποθύμησε ξανά.

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΑΙΧΝΙΔΙ: “Η ΜΙΚΡΗ ΧΙΟΝΑΤΗ”

(επανάληψη και παραλλαγή της 7ης δραστηριότητας)

Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται πιστά. Το μόνο που αλλάζει είναι οι στίχοι. Δηλαδή:

Όπως επίσης:

Για καλή τύχη της Χιονάτης οι νάνοι γύρισαν πιο νωρίς στο σπίτι εκείνο το βράδυ και μόλις  

είδαν το κορίτσι πεσμένο στο πάτωμα, κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Σύντομα βρήκαν το δηλητηριασμένο  

χτενάκι και μόλις το έβγαλαν η Χιονάτη συνήλθε και διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε οι νάνοι  

προειδοποίησαν για άλλη μία φορά τη Χιονάτη να μην ανοίγει σε κανέναν όταν λείπουν. 

Στο μεταξύ η βασίλισσα πήγε πίσω στο παλάτι και ρώτησε αμέσως τον καθρέφτη την ίδια  

ερώτηση. Όταν ο καθρέφτης της απάντησε και πάλι, ότι η πιο όμορφη απ' όλες είναι η Χιονάτη, η  

βασίλισσα άρχισε να τρέμει από το θυμό της.

Τότε πήρε ένα μήλο και πήγε σε ένα μυστικό δωμάτιο του παλατιού.

“Μερικές σταγόνες απ' αυτό το δηλητήριο πάνω στο μήλο αρκούν για να κάνουν τη Χιονάτη  

να κοιμηθεί για πάντα! Μόνο ένα πριγκιπικό φιλί θα μπορούσε να την ξυπνήσει!”,είπε η κακιά  

βασίλισσα και γέλασε με κακία. Μεταμφιέστηκε, λοιπόν, ξανά σε γριά ζητιάνα, πήρε το δρόμο για το  

σπιτάκι των εφτά νάνων και χτύπησε την πόρτα:
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Εικόνα 52: "Η μικρή Χιονάτη έβαλε χτενάκι"

Εικόνα 53: "Γιατί μικρή Χιονάτη έβαλες χτενάκι;"



 10ηΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΟΥΛΑΩ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

(Παραλλαγή της 6ης δραστηριότητας και επέκταση της 8ης)

ΣΤΟΧΟΙ

οι ίδιοι με τις προηγούμενες δραστηριότητες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• Δύο χαρτόνια που έχουν το ίδιο χρώμα με πριν, ανάλογα με τη νότα (αν η Μι πριν ήταν σε 

πράσινο χαρτόνι, θα είναι και τώρα) όπου στο καθένα είναι ζωγραφισμένο ένα πεντάγραμμο 

και από μία νότα (Μι, Σολ). Δεν υπάρχει κάτω από το πεντάγραμμο το όνομα της νότας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται πιστά όπως πριν. Εφόσον τα παιδιά έχουν κατανοήσει 

και ανταποκρίνονται στις προηγούμενες δραστηριότητες ο δάσκαλος μπορεί να ανεβάσει λίγο την 

δυσκολία. Αφαιρεί από τα χαρτόνια τα ονόματα των νοτών, έτσι ώστε τα παιδιά να πρέπει να 

σκεφτούν κάθε φορά ποια νότα τους δείχνει ο δάσκαλος, και έπειτα να τραγουδήσουν (καλό θα 

ήταν να γίνει αρχικά μόνο με δύο νότες). Συγκεκριμένα ο δάσκαλος τραγουδά μοτίβα με τις δύο 

νότες ,αρχικά σε αργό τέμπο (έπειτα μπορεί να κάνει μεταβολές) και τα παιδιά αποκρίνονται. Ενώ 

τραγουδά δείχνει και το αντίστοιχο χαρτόνι.

Η καλόκαρδη Χιονάτη για ακόμα μία φορά δεν κατάλαβε ότι η γρια ζητιάνα ήταν η κακιά  

βασίλισσα. Έτσι πήρε το μήλο που της πρόσφερε. Μόλις όμως το δάγκωσε έπεσε αναίσθητη στο  

έδαφος.
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Εικόνα 54: Χαρτόνι με τη Νότα Μι (χωρίς  
όνομα νότας)

Εικόνα 55: Χαρτόνι με τη Νότα Σολ (χωρίς  
όνομα νότας)



11η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΑΙΧΝΙΔΙ “Η ΜΙΚΡΗ ΧΙΟΝΑΤΗ”

(επανάληψη σε παραλλαγή της 7ης δραστηριότητας)

Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται πιστά. Το μόνο που αλλάζει είναι οι στίχοι. Δηλαδή:

Και επίσης:

Σημείωση: Σε αντίθεση με το τραγούδι “Η Χιονάτη και οι επτά νότες”, στόχος των 

δραστηριοτήτων πέντε έως δέκα είναι να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να γράφουν τις 

νότες Μι, Σολ και Λα στο πεντάγραμμο.

Όταν η κακιά βασίλισσα γύρισε πίσω στο παλάτι ρώτησε ξανά τον καθρέφτη ποια είναι η πιο  

όμορφη και επιτέλους ο καθρέφτης της απάντησε:

“Εσύ βασίλισσα μου είσαι η πιο όμορφη απ' όλες.”

Το βράδυ οι νάνοι γύρισαν στο σπίτι τους και βρήκαν τη Χιονάτη ξαπλωμένη στο πάτωμα.  

Έτρεξαν αμέσως κοντά της αλλά ήταν πια πολύ αργά, τίποτα δεν μπορούσε να ξαναφέρει τη Χιονάτη  

πίσω στη ζωή. Δεν τους απέμενε πια, παρά να θάψουν την αγαπημένη τους φίλη. Έφτιαξαν, λοιπόν,  

ένα μεγαλοπρεπές κουτί από χρυσάφι και κρύσταλλο. Την έβαλαν μέσα και την μετέφεραν μέσα στο  

δάσος. Έξω από το κουτί έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα της και ότι ήταν κόρη βασιλιά.

Ένα ωραίο πρωινό έτυχε να περάσει από το δάσος ένας πρίγκιπας. Βλέποντας τη Χιονάτη  

ξαπλωμένη και ακίνητη, ρώτησε τους νάνους που έστεκαν κοντά της:

“Ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα;”

“ Είναι η πριγκίπισσα Χιονάτη”, είπε ένας απ' αυτούς.
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Εικόνα 56: "Η μικρή Χιονάτη έφαγε το μήλο"

Εικόνα 57: "Γιατί μικρή Χιονάτη έφαγες το μήλο;"



Ο πρίγκιπας συγκινημένος ζήτησε την άδεια, να της δώσει ένα φιλί στο μέτωπο. 

Οι εφτά νάνοι δεν είχαν βέβαια καμία αντίρρηση. Και ξαφνικά.... η Χιονάτη ξύπνησε! Άνοιξε  

τα μάτια της και είδε μπροστά της τον πρίγκιπα. Τον ερωτεύτηκε στη στιγμή.

“Ζήτω, ζήτω ο πρίγκιπας! Ζήτω η Χιονάτη!”, φώναζαν οι επτά νάνοι και χοροπηδούσαν από  

τη χαρά τους. 

Ο πρίγκιπας οδήγησε την αγαπημένη του στο παλάτι. Την επόμενη κιόλας ημέρα έγινε ο  

γάμος! Και ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου ήταν καλεσμένοι φυσικά οι επτά νάνοι, ο κυνηγός,  

ακόμα και η βασίλισσα, που πλέον όμως δεν ήταν κακιά! Κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε συγνώμη  

από την Χιονάτη. Έτσι όλοι μαζί γλέντησαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και έζησαν ευτυχισμένοι.

12η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΗΣ ΧΙΟΝΑΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

• Πρώτη επαφή με τον τρίσημο ρυθμό

• Συντονισμός τραγουδιού και κίνησης

• Εκτέλεση μικρής χορογραφίας

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Το βαλς της Χιονάτης” (Παρτιτούρα σ. 117)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος τραγουδά αρχικά όλο το κομμάτι. Κύριος στόχος είναι τα παιδιά να 

τραγουδήσουν στο ρεφραίν  (ταρατα...) και ταυτόχρονα να εκτελέσουν μία απλή χορογραφία. Καλό 

θα ήταν να διδαχτεί πρώτα η μελωδία στα παιδιά και έπειτα η χορογραφία. Παράλληλα, ενώ 

τραγουδά ο δάσκαλος, μπορούν να κάνουν όλοι μαζί τις ηχηρές κινήσεις που υποδεικνύονται στην 

παρτιτούρα (παλαμάκια, γονυκροτήματα) στα ισχυρά μέρη του μέτρου.

• Περιγραφή χορογραφίας

Αρχικά, τα παιδιά κάνουν δύο σειρές, η μία απέναντι από την άλλη. Στο κουπλέ , όπως έχει 

ήδη αναφερθεί χτυπάνε παλαμάκια στα ισχυρά μέρη του μέτρου. Μπορούν αυτά τα παλαμάκια να 

γίνονται τη μία φορά από τη δεξιά πλευρά και την άλλη από την αριστερή.
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Στο ρεφραίν το κάθε παιδί πιάνει χέρια και κάνει βάρκα με το ζευγάρι του και στα ισχυρά 

μέρη του μέτρου τα χέρια λικνίζονται μία από την μία πλευρά και μία από την άλλη. Στο τέλος του 

Refrain ανάλογα με το ρήμα που χρησιμοποιείται κάθε φορά, τα παιδιά εκτελούν ο,τι αυτό 

υποδηλώνει. (π.χ: Αν το ρήμα είναι χοροπηδούν, τα παιδιά χοροπηδούν) Στην παρτιτούρα 

υποδεικνύονται ενδεικτικά δύο παραλλαγές του ρεφραίν, αλλά και ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά 

μπορούν να σκεφτούν και κάποια άλλη.
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3.1.2.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 5: Η Χιονάτη και ο κυνηγός στο δάσος,2η δραστηριότητα, σ.93



Παρτιτούρα 6: Ψηλά-Δυνατά/Χαμηλά-Σιγά,3η δραστηριότητα, σ.95
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Παρτιτούρα 7: Τραγούδι "Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι", 4η δραστηριότητα, σ.98
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Παρτιτούρα 8: Τραγούδι "Το βαλς της Χιονάτης", 12η δραστηριότητα, σ.110
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3.1.3. “Το κυνήγι της μουσικής”

Ηλικία:6-8

Μια φορά και έναν καιρό, 

συνέβη μια ιστορία

 πέρα για πέρα αληθινή, 

σε μια χώρα μακρινή! 

ΦαΣοΛαδούπολη τη λένε, 

μα όχι γιατί τρώνε φασολάδα πολύ, 

αλλά γιατί όλοι εκεί αγαπούν τη μουσική. 

Τη μουσική και τις 7 τις νότες,

 Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα και Σι!

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Σημείωση: Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκινά ένας κύκλος ρουτίνας. Προτείνεται, 

κάθε μάθημα που συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο παραμύθι να ξεκινά με το τραγούδι “Μια 

φορά και έναν καιρό...”. Ωστόσο, κάθε φορά η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μία μικρή 

προσθήκη και παραλλαγή. Συγκεκριμένα, απώτεροι στόχοι μετά το πέρας αυτών των 

δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά:

• να εξοικειωθούν με τον ρυθμό των 7/8 μέσα από την βιωματική προσέγγιση

• να μάθουν σταδιακά να τραγουδούν τις νότες και τα μεταξύ τους διαστήματα, μέσα από τη 

διαρκή τριβή

• να μάθουν τη σημειογραφία των νοτών στο πεντάγραμμο (αν αυτό έχει ήδη συμβεί να την 

εμπεδώσουν)

Αφήνεται στην κρίση του κάθε δασκάλου να επιλέξει σε πόσα μαθήματα θα πραγματοποιεί 

την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Καταληκτικά, αξίζει να τονιστεί ότι κάθε μάθημα θα ξεκινάει με 

αυτού του είδους τη δραστηριότητα, ωστόσο, προτείνεται να μην καλύπτεται ολόκληρη η ώρα
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 του μαθήματος με αποτέλεσμα το κλίμα ρουτίνας και οικειότητας να οδηγήσει σε κλίμα 

μονοτονίας. Γι' αυτό το λόγο, θα ήταν καλό, κάθε μάθημα , αρχικά, να ξεκινάει κατ' αυτόν τον 

τρόπο και έπειτα να συνεχίζει στην διήγηση του παραμυθιού και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξοικείωση με το ρυθμό των 7/8

• Εκμάθηση των νοτών

• Πέρασμα στη σημειογραφία

• Εξοικείωση με τις χειρονομικές κινήσεις

• Τραγούδι μείζονος σκάλας

ΥΛΙΚΑ

• Χειροτύμπανο

• Χαρτόνι με το “ΝτοΡεΜικίνητο” (με τα βαγόνια άδεια)

• Μικρά χαρτόνια, διαφορετικού χρώματος, όπου στο καθένα βρίσκεται ζωγραφισμένη από 

μία νότα

• Χαρτόνι “συννεφάκι” όπου απεικονίζονται και οι εφτά νότες

• Τραγούδι “Μια φορά κι έναν καιρό..” (Παρτιτούρα σ.163)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά ο δάσκαλος βάζει τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και αφηγείται, ενώ ταυτόχρονα 

κινείται μέσα στον κύκλο, με θεατρικό τρόπο την στροφή με την οποία ξεκινά το παραμύθι. Έπειτα 

ξεκινά να τραγουδά το τραγούδι “Μια φορά και έναν καιρό..”. Παράλληλα χτυπά στα ισχυρά μέρη 

του ρυθμού των 7/8 (1ος, 4ος και 6ος χτύπος) σε ένα χειροτύμπανο. Θεωρείται ότι μία ακρόαση δεν 

είναι επαρκής και γι αυτό το λόγο συστήνεται, αφού πρώτα ο δάσκαλος κάνει κάποιες ερωτήσεις 

σχετικά με το νόημα του στίχου, να γίνει και δεύτερη ακρόαση. Ωστόσο, αφήνεται στην κρίση του 

κάθε δασκάλου ο απαιτούμενος αριθμός ακροάσεων.

Μετά από  τη διαδικασία της ακρόασης τα παιδιά ξεκινούν να δρουν ενεργητικά χτυπώντας 

τον παλμό σε κάποιο μέρος του σώματος και τραγουδώντας στα μέρη που ο στίχος λέει “Ντο-Ρε-
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Μι-Φα-Σολ-Λα-Σι-Ντο”. Περισσότερες οδηγίες δίνονται στην παρτιτούρα (σ.162).Εφόσον 

πραγματοποιηθεί το παραπάνω με επιτυχία, σειρά έχει η διδασκαλία μελωδικών διαστημάτων και 

το πέρασμα στη σημειογραφία Ο δάσκαλος αρχικά κρεμά σε κάποιο σημείο της τάξης, που να είναι 

ορατό από όλα τα παιδιά, την εικόνα από το τρενάκι “ΝτοΡεΜικίνητο”:

Σε κάθε μάθημα, που τα παιδιά τραγουδάνε ξανά το τραγούδι “Μια φορά και έναν καιρό..” 

(όπως έχει αναφερθεί παραπάνω κάθε φορά καλό θα ήταν να υπάρχει κάποια παραλλαγή έτσι ώστε 

η διαδικασία να μην είναι μονότονη), μαθαίνουν να τραγουδάνε, να αναγνωρίζουν και να γράφουν 

στο πεντάγραμμο,  από ένα ή δύο ζευγάρια μελωδικών διαστημάτων, μέχρι να μάθουν και τις εφτά 

νότες του πενταγράμμου. Παράλληλα με το πέρασμα στη σημειογραφία και το τραγούδι μαθαίνουν 

την αντίστοιχες χειρονομίες για τις νότες που διδάσκονται κάθε φορά. 

 Έτσι, σε κάθε μάθημα προστίθενται σε κάθε βαγόνι του τρένου από δύο ή τρεις νότες του 

πενταγράμμου. Μετά το πέρας του κύκλου μαθημάτων αυτής της δραστηριότητας, η παραπάνω 

εικόνα έχει την εξής μορφή:
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Εικόνα 58: "ΝτοΡεΜιΚίνητο" με άδεια βαγόνια



Το συννεφάκι, πάνω δεξιά στην εικόνα, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι νότες, 

προστίθεται τελευταίο.

Σ' αυτή τη χώρα, το λοιπόν, ζούσαν τέσσερις φίλοι -η Φα,η Λα, ο Σι και ο Ντο- και

ξεκίνησαν μια μέρα για μακρινό προορισμό, μα πάντα με τη μουσική ως οδηγό...

Ένα ηλιόλουστο πρωινό, οι τέσσερις φίλοι, μπήκανε σ΄ ένα τρενάκι ,που το λέγανε  

ΝτοΡεΜικίνητο, και ξεκίνησαν το μαγικό τους ταξίδι. 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

Σημείωση: H συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εκτελείται κάθε φορά που στο παραμύθι 

αναφέρεται ότι τα παιδιά μπαίνουν στο τρένο.

ΣΤΟΧΟΙ

• Εκμάθηση απλής μελωδικής γραμμής
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Εικόνα 59: "ΝτοΡεΜικίνητο" με νότες



• Εμπέδωση αισθήματος τονικότητας (V-I)

• Κινητική αντίδραση ανάλογη με την ταχύτητα του κομματιού

• Συντονισμός κίνησης και τραγουδιού

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Το τραγούδι του τρένου” (Παρτιτούρα σ. 150)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος και τα παιδιά κάνουν όλοι μαζί έναν κύκλο. Ο δάσκαλος τραγουδά το 

“Τραγούδι του τρένου”, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην παρτιτούρα. Τα παιδιά τον 

μιμούνται, όχι μόνο όσων αφορά τις ρυθμικές κινήσεις αλλά και ταυτόχρονα μαθαίνουν την 

μελωδία και τραγουδούν μαζί του.

Στο δρόμο, τραγουδούσαν με την ψυχή τους, χορεύανε και παίζανε μουσική. Η Φα έπαιζε  

φλάουτο, η Λα τρομπέτα, ο Σι βιολί και ο Ντο πιάνο. Πόσο ευτυχισμένοι ήτανε!

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΦΛΑΟΥΤΟ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ-ΒΙΟΛΙ-ΠΙΑΝΟ

ΣΤΟΧΟΙ

• Πρώτη ακουστική και οπτική επαφή με τα όργανα βιολί, πιάνο, τρομπέτα και φλάουτο

• Γνωριμία με τα παραπάνω όργανα

• Κινητική αντίδραση σύμφωνα με το ρυθμό και το ακουστικό ερέθισμα

• Ετοιμότητα αντίδρασης

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Το τραγούδι του τρένου-ορχηστρικό” (CD Track No 5 / παρτιτούρα σ.150)

• Εικόνες/Καρτέλες από τα 4 όργανα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος, καθώς διηγείται το παραμύθι, στο σημείο που αναφέρονται τα όργανα που 

παίζουν τα τέσσερα παιδιά, δείχνει τις αντίστοιχες εικόνες από το κάθε όργανο. Έπειτα βάζει το 

κομμάτι “Το τραγούδι του τρένου-ορχηστρικό” και κάθε φορά που τελειώνει η μελωδία στο κάθε 

όργανο σταματά τη μουσική, ρωτώντας τα παιδιά πιο όργανο από τα τέσσερα ακούνε κάθε φορά. 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για το συγκεκριμένο όργανο, π.χ για το φλάουτο: το φυσάμε 

για να βγάλει ήχο και γι'αυτό το λόγο ονομάζεται πνευστό. Έπειτα, συνεχίζει τη μουσική και στα 

σημεία που υπάρχουν ντουέτα ζητά ξανά από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα όργανα που ακούνε.

Αφού τελειώσει η ακρόαση, ο δάσκαλος τοποθετεί τα παιδιά σε κύκλο, όρθια. Βάζει ξανά το 

κομμάτι και κατά τη διάρκεια που η μουσική παίζει, τα παιδιά κινούνται στον κύκλο, πιάνοντας 

χέρια, περπατώντας σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων, ενώ στις παύσεις χτυπάνε παλαμάκια 

σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων. 

Μετά το τέλος της δεύτερης ακρόασης ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες 

και αντίστοιχα σε τέσσερις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι η τρομπέτα, ο δεύτερος το φλάουτο, ο 
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Εικόνα 60: Τέσσερις καρτέλες με βιολί, πιάνο, τρομπέτα, φλάουτο



τρίτος το πιάνο και ο τέταρτος το βιολί. Έτσι, στην τρίτη ακρόαση όταν τα όργανα παίζουν solo 

κινείται όπως πριν η ομάδα που ακούει το όργανο της. (π.χ όταν ακούγεται το φλάουτο κινείται ο 

δεύτερος κύκλος). 

Στα ντουέτα ενώνονται οι κύκλοι των οργάνων που ακούγονται κάθε φορά, ενώ στο τέλος 

όταν παίζουν όλα τα όργανα μαζί, τα παιδιά ενώνονται και αυτά αντίστοιχα όλα μαζί σε έναν 

κύκλο. Για να συμβούν τα παραπάνω, η θέση των κύκλων στον χώρο πρέπει να είναι ως εξής: 

Σημείωση: Αν ο δάσκαλος παίζει ή έχει ένα από τα παραπάνω όργανα κρίνεται απαραίτητο να το 

παρουσιάσει στην τάξη και αν είναι δυνατόν να παίξει. Καλό γενικά είναι τα παιδιά να έρθουν σε 

ζωντανή επαφή με τα όργανα ή έστω μέσω βίντεο. 

Καθώς τραγουδούσαν,όμως, είδαν κάτι παράξενο από το παράθυρο του τρένου!

“Παιδιά είναι δύο άνθρωποι με μπλε στολές στις γραμμές του τρένου.”, φώναξε η Λα.

“Και μας κάνουν νόημα να σταματήσουμε!” συμπλήρωσε ο Σι.

Όντως τα παιδιά σταμάτησαν το τρενάκι και κατέβηκαν για να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι 

άγνωστοι, που ήτανε ντυμένοι στα μπλε και κρατούσαν δύο μουσικά όργανα, που πρώτη φορά τα  

παιδιά έβλεπαν στη ζωή τους.

“Τι συμβαίνει εδώ;”, ρώτησε αυστηρά ο ένας από τους δύο άγνωστους.

“Ποιοι είστε εσείς”, ρώτησε η Φα φοβισμένα.
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“Είμαστε ο Αστυνόμος Φαγκότος και ο Αστυνόμος Τρομπόνης! Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ;  

Προς τι όλη αυτή η φασαρία; Έχετε ξεσηκώσει όλη τη ΦαΣοΛαδούπολη με τα καμώματά σας.”  

απάντησαν οι δύο αστυνομικοί.

“Και τι είναι αυτές οι μπαζούκες που κουβαλάτε;”, ρώτησε η Φα.

“Δεν είναι μπαζούκες, είναι μουσικά όργανα! Φαγκότο και Τρομπόνι! Με αυτά  

διαφυλάττουμε την τάξη, την ασφάλεια και την ησυχία στη ΦαΣοΛαδούπολη.” απάντησε θυμωμένα ο  

Αστυνόμος Φαγκότος.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΦΑΓΚΟΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΟΝΙ

ΣΤΟΧΟΙ

• Γνωριμία με τα όργανα φαγκότο και τρομπόνι 

ΥΛΙΚΑ

• Εικόνες/ καρτέλες από τα όργανα φαγκότο και τρομπόνι (μία κανονική και μία 

χιουμοριστική):

• Βίντεο από τα δύο όργανα. Προτεινόμενα βίντεο:

φαγκότο: http://www.youtube.com/watch?v=OegU8k_Qb8Y

τρομπόνι:http://www.youtube.com/watch?v=5oa0fYkmVZQ (από το 1:40 και έπειτα, 

κυρίως)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σημείωση: Η εξής δραστηριότητα απαιτεί την ύπαρξη οπτικοακουστικών μέσων. 

Συγκεκριμένα θα ήταν καλό να υπάρχει ένας προτζέκτορας συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή έτσι ώστε να είναι εφικτή η προβολή των βίντεο.

Ο δάσκαλος αρχικά δείχνει στα παιδιά τις εικόνες από τα δύο όργανα. Στη συνέχεια, τα 

ρωτά αν αυτά τα δύο όργανα είναι πνευστά όπως η τρομπέτα που έμαθαν προηγουμένως ή έγχορδα 

όπως το βιολί. Έπειτα προχωρά στην προβολή των δύο βίντεο. 

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: PINK PANTHER ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΦΟΡΜΑ ΡΟΝΤΟ (ΑΒΑ)

ΣΤΟΧΟΙ

• Πρώτη επαφή με τη τριμερή φόρμα Ροντό (ΑΒΑ)

• Σύνδεση κίνησης και μελωδίας

• Ακουστική επαφή και εξοικείωση με τα όργανα τρομπόνι και φαγκότο

• Συνειδητοποίηση όμοιων μελωδιών με τη βοήθεια κιναισθητικών και ακουστικών 

διαδικασιών

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι Pink Panther σε διασκευή (CD Track No 6 / Παρτιτούρα σ.154)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος βάζει το κομμάτι Pink Panther και σε κάθε μέρος της φόρμας εκτελεί 

συγκεκριμένες κινήσεις ενώ ταυτόχρονα ζητά από τα παιδιά να μετρήσουν και να προσέξουν πόσες 

διαφορετικές κινήσεις θα κάνει:

• Α: Από την αρχή του κομματιού σχηματίζει με τα δυο του χέρια έναν κύκλο ψηλά στον 

αέρα (μ1-2). Στις non legato νότες (αρχικά τέταρτα για το μέτρο 3 και έπειτα όγδοα 

παρεστιγμένα για το μέτρο 4) προσποιείται ότι κολυμπάει. Στο μέτρο 4 σχηματίζει με τα 

δυο του χέρια έναν κύκλο ψηλά στον αέρα για να καταλήξει σε παλαμάκι στον πρώτο 

παλμό του μέτρου 6.
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• Β: Ξεκινά από χαμηλά και σταδιακά ανεβαίνει ψηλά σαν να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μίας 

νοητής σκάλας. Ταυτόχρονα σε κάθε όγδοο τα χέρια του ανεβαίνουν εναλλάξ 

“σκαλοπάτια”.

Μετά την πρώτη ακρόαση, αν δεν είναι επαρκής μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη, 

συζητούν όλοι μαζί για τα είδη των διαφορετικών κινήσεων. Έπειτα ο δάσκαλος βάζει ξανά το 

κομμάτι αλλά αυτή τη φορά εκτελούν και τα παιδιά μαζί του.

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία το παραπάνω, ακολουθεί συζήτηση ξανά για τα είδη των 

κινήσεων και για το αν κάποιες από αυτές είναι όμοιες. Με τη βοήθεια του δασκάλου καταλήγουν 

στο γεγονός ότι οι κινήσεις είναι ίδιες όπου και η μουσική είναι ίδια. 

Ο δάσκαλος, έπειτα, εξηγεί ότι θα μπορούσαν να ονομάσουν την πρώτη ομάδα κινήσεων 

(μ. 1-6) ,με το πρώτο γράμμα της αλφαβήτας, δηλαδή Α, και τη δεύτερη ομάδα κινήσεων (μ. 6-9), 

εφόσον οι κινήσεις και η μουσική είναι διαφορετικές από το Α, με το δεύτερο γράμμα της 

αλφαβήτας, δηλαδή το Β. Στη συνέχεια, ρωτά τα παιδιά πώς θα μπορούσαν να ονομάσουν το 

υπόλοιπο μέρος που μένει. Τα διευκολύνει με ερωτήσεις όπως: “Οι κινήσεις ήταν ίδιες με το Α ή το 

Β;” Καταλήγουν, ξανά, όλοι μαζί ότι το τελευταίο μέρος μοιάζει με το Α άρα θα το ονομάσουν και 

αυτό Α.

Η δραστηριότητα μπορεί να τελειώσει με τον δάσκαλο να αναφέρει χιουμοριστικά ότι το 

κομμάτι αυτό είναι γραμμένο σε φόρμα “τοστ” ή φόρμα “μπισκότο” Δηλαδή έχουμε το ψωμί (Α)-

τυρί (Β)- ψωμί (Α) ή το μπισκότο (Α) -σοκολάτα (Β)και μπισκότο (Α). Μπορεί να ρωτήσει και τα 

παιδιά πώς αλλιώς θα μπορούσαν να το ονομάσουν. Τονίζει ότι στη γλώσσα της μαγειρικής θα 

μπορούσε να λέγεται έτσι αλλά  στη γλώσσα της μουσικής, η φόρμα αυτή ονομάζεται “Ροντό”. 

“Θα τιμωρηθείτε όλοι σας για αυτό που κάνατε!” συμπλήρωσε ο Αστυνόμος Τρομπόνης.

“Δεν καταλαβαίνουμε! Τι κάναμε;”, ρώτησαν με απορία τα παιδιά.

“Κάνατε φασαρία!” , φώναξε ο Αστυνόμος Φαγκότος.

“Μα δεν είναι φασαρία, είναι μουσική!”, είπε ο Ντο.

“ΧΑ! Ας γελάσω, δεν θα μάθετε εσείς σε μένα τι είναι μουσική! Θα τιμωρηθείτε στο όνομα 
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του νόμου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ως τιμωρία δεν θα μπορέσετε ποτέ ξανά να παίξετε  

μουσική! Τα όργανα σας θα είναι πλέον άχρηστα! Θα παίζετε μα δεν θα βγαίνει ήχος!” είπε ο  

Αστυνόμος Τρομπόνης.

“Μα πως θα ζήσουμε χωρίς μουσική; Είναι όλη μας η ζωή και ο,τι αγαπάμε πιο πολύ!” είπαν  

τα παιδιά με μία φωνή!

“Η απόφαση πάρθηκε και είναι οριστική!” απάντησαν με κακία οι Αστυνομικοί και  

εξαφανίστηκαν!

Τα παιδιά στεναχωρημένα, δεν πίστευαν αυτό που είχε συμβεί! Δοκίμασαν να τραγουδήσουν  

αλλά δεν έβγαινε φωνή, δοκίμασαν να παίξουν στα όργανα, αλλά δεν έβγαινε ήχος. Δεν είχαν όρεξη,  

ούτε να χορέψουν. Και τότε ο Σι είπε:

“Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό! Θα φέρουμε πίσω τη μουσική! Μπορούμε να τα  

καταφέρουμε!!”

“Μα τι λες; Πως;  Μήπως εκτός από το βιολί σου πήρε και το μυαλό ο κ. Μπαζούκας;”,  

ρώτησε η Φα.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΜΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ 

Σημείωση: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί παραλλαγή της γνωστής ρίμας ¨Μια 

του κλέφτη”

ΣΤΟΧΟΙ

• Ρυθμική απαγγελία ρίμας

• Εμπέδωση των δυναμικών, της έννοιας της παύσης (παράλλειψη κάποιων λέξεων)

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά ο δάσκαλος απαγγέλλει ρυθμικά την παρακάτω ρίμα:
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Τα παιδιά επαναλαμβάνουν μαζί του. Αφού μάθουν καλά τη ρίμα, δύο παιδιά παίρνουν το 

ρόλο των αστυνομικών και σχηματίζουν “γεφυράκι” με τα χέρια τους. Τα υπόλοιπα παιδιά 

σχηματίζουν γραμμή το ένα πίσω από το άλλο. 

Ξεκινάνε να απαγγέλλουν ρυθμικά όλοι μαζί τη ρίμα ενώ ταυτόχρονα περνά κάτω από το 

“γεφυράκι” ένα- ένα κάθε παιδί. Κάθε φορά που τελειώνει η ρίμα πιάνεται και ένα παιδί από τους 

δύο αστυνομικούς, οι οποίοι το ρωτάνε στο αυτί αν θα επιλέξει την ομάδα του Αστυνόμου 

Φαγκότου (δηλαδή το παιδί που έχει το ρόλο του Αστυνόμου Φαγκότου) ή την ομάδα του 

Αστυνόμου Τρομπόνη (δηλαδή το παιδί που έχει το ρόλο του Αστυνόμου Τρομπόνη). 

Ανάλογα με την απάντηση στέκεται πίσω από το ένα ή το άλλο παιδί. Για να μην είναι 

μονότονη η δραστηριότητα, η ρίμα μπορεί να απαγγέλλεται τη μία φορά δυνατά, την άλλη σιγανά, 

να απαγγέλονται μόνο κάποιες λέξεις δυνατά, να παραλείπονται κάποιες λέξεις ή να τραγουδάει 

μόνο η μία από τις δύο ομάδες.

“ Είναι πολύ απλό! Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στις χώρες του κόσμου για να μαζέψουμε  

όλες τις μουσικές που υπάρχουν- μέσα σ' ένα μαγικό μπουκάλι, το ΝτοΡεΜιΦαΣοΛαΣιμπούκαλο. Θα  

είναι δύσκολο αλλά με τη φιλία μας και με την αγάπη μας στη μουσική, πιστεύω μπορούμε να  

καταφέρουμε πολλά!”, είπε με θάρρος ο Σι.

Έτσι, οι τέσσερις φίλοι έδωσαν αμέσως τα χέρια και συμφώνησαν να ξεκινήσουν εκείνη  

ακριβώς τη στιγμή το ταξίδι τους. Δεν έπρεπε να χάσουν ούτε λεπτό!

Σημείωση: Σε αυτό το σημείο, όπου αναφέρεται το ΝτοΡεΜιΦαΣολΛαΣι-μπούκαλο θα

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ο δάσκαλος μπορεί να βρεί ένα 

ωραίο πλαστικό μπουκάλι (συστήνεται πλαστικό για να μην υπάρξουν ατυχήματα με το γυάλινο) με 

μεγάλο πώμα. Τα παιδιά μπορούν να το χρωματίσουν όλα μαζί. Έτσι θα φτιάξουν το 

ΝτοΡεΜιΦαΣολΛαΣιμπούκαλο και θα βάλουν μέσα 7 μικρά χαρτονάκια που στο καθένα θα 
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υπάρχει από ένα μικρό πεντάγραμμο με μία νότα. 

Έτσι στην αρχή κάθε μαθήματος, πριν τη δραστηριότητα όπου τραγουδάνε τα παιδιά τις 

νότες, ο δάσκαλος θα ανοίγει ο μπουκάλι και θα βάζει δύο παιδιά (διαφορετικά κάθε φορά), να 

διαλέξουν από ένα χαρτάκι με νότα το καθένα. Έπειτα, όλα μαζί τα παιδιά θα αναγνωρίζουν τις δύο 

νότες, αφού ο δάσκαλος τις δείξει στην μεγάλη εικόνα του τρένου για να είναι πιο ευδιάκριτες, και 

θα τις τραγουδούν.

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

Δυστυχώς, όμως τα παιδιά δεν είχαν ιδέα για τα υποχθόνια σχέδια των δύο αστυνομικών, οι  

οποίοι βρήκανε μία ψεύτικη δικαιολογία για να τους πάρουν τη μουσική! Οι δύο αστυνομικοί ήθελαν  

η μουσική να ανήκει μόνο σε αυτούς, και σε κανέναν άλλο! Ονειρεύονταν ότι μια μέρα όλοι οι  

άνθρωποι θα αναγνώριζαν το ταλέντο τους και θα υποκλίνονταν στη μουσική τους! Γιατί κανείς  

άλλος δεν θα μπορούσε να παίξει μουσική πέρα από αυτούς! 

Χωρίς να τα ξέρουν, λοιπόν, όλα αυτά οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν για το μακρινό προορισμό  

τους. Μετά από πολύ ώρα και αφού πέρασαν λαγκάδια, βουνά και ποτάμια έφτασαν σε μία πόλη.  

Κατέβηκαν από το ΝτοΡεΜικίνητο και αναρωτήθηκαν που βρίσκονταν.

“Παιδιά,δείτε, οι άνθρωποι εδώ κρατάνε κάποια περίεργα όργανα, είπε η Λα.

“Ταξιδιώτες καλωσορίσατε στη Παραδοσιακούπολη! Ελάτε να ξεκουραστείτε και να σας  

βάλουμε να πιείτε ένα ποτήρι κρασί! Ελάτε να διάσκεδάσετε με τα μουσικά μας όργανα, το μπουζούκι,  

το σαντούρι, το βιολί και το ντέφι. Ας χορέψουμε όλοι μαζί! Στην Παραδοσιακούπολη όλοι  περνάμε  

καλά!” είπε ένας καλοσυνάτος κάτοικος και τους πήρε από το χέρι για να χορέψουν.

8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΧΟΡΟΣ ΡΑΙΚΟ “ΕΔΩ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εξοικείωση με τον ρυθμό των 7/8

• Τραγούδι “παραδοσιακής μελωδίας”

• Συντονισμός ρυθμικών χτυπημάτων και τραγουδιού

• Αίσθηση χώρου
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• Άσκηση συγκέντρωσης

• Ανάπτυξη εσωτερικού ρυθμού

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Χορός Ράικο” (Παρτιτούρα σ.155)

• Εικόνες/Καρτέλες από τα όργανα: μπουζούκι, βιολί, σαντούρι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σημείωση: Προτού ξεκινήσει η δραστηριότητα καλό θα ήταν ο δάσκαλος να δείξει στα 

παιδιά τις εικόνες από το μπουζούκι, το σαντούρι και το βιολί. (καθώς αναφέρει τα όργανα κατά τη 

διάρκεια του παραμυθιού) και επίσης να εξηγήσει ότι το βιολί είναι ένα όργανο που 

χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή και στην κλασική μουσική.

Ο δάσκαλος διδάσκει αρχικά το ρυθμικό μοτίβο που χρησιμοποιείται στο τραγούδι. Τα 

παιδιά χτυπάνε παλαμάκια και και ταυτόχρονα απαγγέλλουν ρυθμικά “Μπου-ζού-κι Ντέ-φι”:
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Όταν πραγματοποιηθεί με επιτυχία αυτό, ο δάσκαλος προχωρά στην διδασκαλία της 

μελωδίας. Τραγουδά, αρχικά, ολόκληρο το κομμάτι και παροτρύνει τα παιδιά να κινηθούν (και να 

χορέψουν) ελεύθερα στο χώρο. Έπειτα, χωρίζει τη μελωδία σε τέσσερις φράσεις (μ.1-2, 3-4,7-8,9-

10) και τις διδάσκει ξεχωριστά.  Στη συνέχεια, τις ενώνει δημιουργώντας μεγαλύτερες φράσεις (μ 

1-4 και 7-10). Στο τέλος τα παιδιά τραγουδάνε ολόκληρη τη μελωδία.

Αφού πραγματοποιηθεί και η εκμάθηση της μελωδίας ,αρχικά, ο δάσκαλος τραγουδά 

εκείνος τη μελωδία και τα παιδιά συνοδεύουν με το ρυθμικό μοτίβο. Έπειτα τα παιδιά τραγουδάνε 

μαζί με τον δάσκαλο και παίζουν το ρυθμικό μοτίβο μόνο στις παύσεις. Αν το επιτρέπει το δυναμικό 

της τάξης πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και το τραγούδι και η ρυθμική συνοδεία. Τέλος, 

ακολουθεί μία σύντομη και απλή κινητική δραστηριότητα όπως αυτή περιγράφεται στην 

παρτιτούρα (σ.)

Οι δυο αστυνομικοί, όμως, είχαν κρυφακούσει τα σχέδια των παιδιών. Μεταμφιέστηκαν έτσι  

σε χωρικούς και έφτασαν και αυτοί στο γλέντι! Είχανε μαζί τους και μία κανάτα με μαγικό κρασί, το  

οποίο όποιος το έπινε, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Κατάφεραν να ξεγελάσουν τα παιδιά, τα οποία δεν  

τους αναγνώρισαν, και να τους δώσουν από το μαγικό κρασί. Όλοι ήπιαν εκτός από τον Σι, που είχε  

πάει να ψάξει κάτι μέσα στο τρενάκι.

Όταν επέστρεψε ο Σι, είδε τη Φα, τη Λα και τον Ντο να παραπατάνε, να γελάνε ασταμάτητα  

και να μην καταλαβαίνουν τι κάνουν!

“Παιδιά! Ξυπνήστε!! Μα τι σας έδωσαν να πιείτε;”, φώναξε ο Σι και συνέχισε:

“ Ξεχάσατε το στόχο μας; Γιατί ήρθαμε εδώ; Που είναι το μπουκάλι; Να πάρουμε τη μουσική  

και να φύγουμε...” 

Ο Σι με μεγάλη δυσκολία γέμισε το μπουκάλι και έπεισε να τον ακολουθήσουν στο τρενάκι για  

να πέσουν να κοιμηθούν, μήπως και συνέλθουν!

Την επόμενη ημέρα, και αφού η Φα, η Λα και ο Ντο είχαν γίνει πλέον καλά, δεν πίστευαν αυτό  

που τους είχε συμβεί. Κατάλαβαν ότι για ο,τι πάθανε φταίγανε οι δύο αστυνομικοί και αποφάσισαν  

από 'δω και έπειτα να είναι πιο προσεκτικοί. Μπήκανε, λοιπόν, στο τρένο και αφού διέσχισαν 

132



πεδιάδες, κάμπους και λίμνες και έφτασαν σε μία χώρα όπου ο ήλιος έκαιγε και είχε τρομερή ζέστη! 

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

Με το που κατέβηκαν απ' το ΝτοΡεΜικίνητο αντίκρισαν μία πινακίδα που έγραφε “ΠΡΟΣ  

ΜΑΜΠΟΣΑΛΣΟΧΩΡΙΟ”. Αποφάσισαν λοιπόν να πάρουν το δρόμο που οδηγούσε στο  

ΜαμποΣαλσοχωριό!

Όταν έφτασαν, είδαν ότι όλοι οι κάτοικοι φορούσαν καλοκαιρινά ρούχα, ψάθινα καπέλα και  

χαβανέζικες φούστες. Τραγουδούσαν όλοι μαζί χαρούμενοι και χόρευαν μάμπο και σάλσα. Μερικοί  

παίζανε μαράκες,μπόνγκος (Bongos) και κιθάρα. Ένας κάτοικος με μεξικάνικο καπέλο και χοντρό  

μουστάκι τους πλησίασε και τους πήρε για να χορέψουν στο ρυθμό του Μάμπο όλοι μαζί.

10η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: MAMBO CANON

ΣΤΟΧΟΙ

• Βιωματική επαφή με την έννοια του κανόνα

• Ρυθμική συνοδεία τραγουδιού 

• Συντονισμός τραγουδιού και ρυθμικών χτυπημάτων είτε στο σώμα είτε στα όργανα

• Εξάσκηση “εσωτερικού τραγουδιού”

• Επαφή με ορισμένα κρουστά όργανα και τον σωστό τρόπο παιξίματος τους

• Άσκηση συγκέντρωσης

• Ανάπτυξη εσωτερικού ρυθμού

ΥΛΙΚΑ

• Κρουστά όργανα για τα παιδιά: μαράκες, ταμπούρo, τύμπανα μπόνγος, ξυλάκια, 

κουδουνάκια. Τα όργανα πρέπει να είναι αρκετά όσα και τα παιδιά της τάξης, κατανεμημένα 

ισάριθμα στα παιδιά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος διδάσκει αρχικά τη μελωδία του τραγουδιού σε όλα τα παιδιά:  
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Για να είναι ευκολότερη η διαδικασία της εκμάθησής της μπορεί να τη χωρίσει σε δύο μέρη 

(πρώτο μέρος: μ.1-4 και δεύτερο μέρος μ. 5-8). Έπειτα, και μόνο εφόσον τα παιδιά έχουν μάθει 

πολύ καλά τη μελωδία, χωρίζονται σε δύο ομάδες δημιουργώντας δύο κύκλους, που ο ένας 

βρίσκεται μακριά από τον άλλο. Ξεκινά το τραγούδι η πρώτη ομάδα ενώ η δεύτερη ξεκινά να 

τραγουδά όταν η πρώτη βρίσκεται στο μ. 5. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο κανόνας. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο δάσκαλος μπορεί να επιδιώξει να φέρει πιο 

κοντά τους δύο κύκλους. Έπειτα, μπορεί να εξηγήσει ότι αυτό που δημιουργήθηκε με το τραγούδι 

των δύο ομάδων, που δεν ξεκίνησαν να τραγουδούν μαζί, ονομάζεται κανόνας.

Σε δεύτερη φάση, ο δάσκαλος κρατά χωρισμένη την τάξη σε δύο ομάδες.  Ζητά από την 

πρώτη ομάδα να τραγουδήσει μόνο τα μέτρα 1-4 ενώ ταυτόχρονα να χτυπά τα γόνατα σύμφωνα με 

τον ρυθμό, ενώ από τη δεύτερη να τραγουδήσει τα μ. 5-8 ενώ ταυτόχρονα να χτυπά τα δύο δάχτυλα 

του ενός χεριού στην παλάμη του άλλου, επίσης σύμφωνα με τον ρυθμό. Αρχικά οι ηχηρές κινήσεις 

στα σημεία του σώματος πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με το τραγούδι, έπειτα τα παιδιά 

τραγουδούν κάθε φορά όλο και πιο σιγά. Στο τέλος ο δάσκαλος τους ζητά να φαντάζονται πως 

τραγουδούν και να χτυπάνε μόνο τις ηχηρές κινήσεις. 

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω με επιτυχία, μοιράζει κρουστά όργανα στα παιδιά. Στη 

πρώτη ομάδα μαράκες και ταμπούρα ή μπόνγκος και στην δεύτερη ξυλάκια και κουδουνάκια. Αφού 

υπενθυμίσει πώς ονομάζεται το κάθε όργανο και δείξει με ποιό τρόπο παίζεται το καθένα από αυτά, 

αφήνει τα παιδιά να πειραματιστούν με τον ήχο που βγάζει το καθένα. Έπειτα ζητά να χτυπήσουν 

ρυθμικά όπως πριν,  όμως αυτή τη φορά όχι στο σώμα τους αλλά στα όργανα που κρατάνε. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι όμοια με πριν, δηλαδή:
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• Ταυτόχρονο τραγούδι και ρυθμικό παίξιμο στα όργανα

• Αποδυνάμωση τραγουδιού και ρυθμικό παίξιμο στα όργανα

• “Εσωτερικό τραγούδι” και ρυθμικό παίξιμο στα όργανα

Αφού εμπεδώσουν τα παραπάνω, οι δύο ομάδες τραγουδούν ταυτόχρονα “εσωτερικά”(η 

καθεμιά τη μελωδία της και την “ρυθμική φράση” που της αντιστοιχεί), ενώ παίζουν και στα 

όργανα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Ετοιμότητα αντίδρασης

• Συντονισμός ομάδας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• Δονούμενη κουδούνα (Vibraslap) Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μπορεί να αντικατασταθεί από 

κάποιο άλλο κρουστό που βγάζει ηχηρό και “εντυπωσιακό” ήχο, π.χ : πιατίνια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενώ τα παιδιά παίζουν ο δάσκαλος σε ανύποπτο χρόνο χτυπά το Vibraslap. Κάθε φορά που 

το χτυπά τα παιδιά αφήνουν μπροστά τους το όργανο που κρατάνε και μετράνε ρυθμικά, σύμφωνα 

με τον παλμό των τετάρτων, από το 1 μέχρι το 4 (δηλαδή δύο μέτρα). Σε κάθε αριθμό 

μετακινούνται κατά μία θέση δεξιόστροφα.

Σημείωση: Η παραπάνω δραστηριότητα προϋποθέτει τα παιδιά να βρίσκονται καθισμένα σε 

κύκλο, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η δεξιόστροφη μετακίνηση τους.

 Όμως αυτός ο Μεξικάνος δεν ήταν άλλος από τον Αστυνόμο Φαγκότο, που για ακόμα μια  

φορά είχε μεταμφιεστεί. Αλλά τα παιδιά, ήταν πλέον υποψιασμένα να μην ξεχάσουν την αποστολή  

τους και έτσι το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να γεμίσουν το μπουκάλι και μετά να χορέψουν.

 Καθώς συνέβαιναν όλα αυτά, μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό. Ο ήλιος κρύφτηκε  

και ξεκίνησε καταιγίδα. Βροντές και αστραπές άρχισαν να πέφτουν. Ο αέρας άρχισε να φυσάει πολύ  

δυνατά. Τα παιδιά πήραν το μπουκάλι και έτρεξαν αμέσως στο τρενάκι για να προστατευτούν.
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11η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ 

ΣΤΟΧΟΙ

• Αναπαράσταση καιρικών φαινομένων με τη βοήθεια διαφόρων ηχογόνων πηγών (διάφορα 

υλικά, σώμα, κρουστά όργανα)

• Γνωριμία με τις έννοιες crescendo και diminuendo και με τα μουσικά σύμβολα τους

• Διαφοροποίηση της σταδιακής αύξησης και μείωσης της έντασης από την απότομη αλλαγή 

της έντασης

• Άσκηση συγκέντρωσης 

ΥΛΙΚΑ

• Εικόνες με σύμβολα για το crescendo και του diminuendo

• Υλικά: χαρτιά, εφημερίδες, ο,τι άλλο βγάζει ήχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

• Κρουστά όργανα: τρίγωνο,μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, ταμπούρο, ξυλάκια, τύμπανα 

μπόνγκος , καμπάσα, κουδουνάκια, πιατίνια, ντέφι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να αναπαραστήσουν το περιστατικό με την ξαφνική βροχή, 

που συνέβη στο Μαμποσαλσοχωριό. Εξηγεί ότι αυτό αυτό θα γίνει με τη βοήθεια των κρουστών 

οργάνων.

Προτού όμως παίξουν στα όργανα προηγείται συζήτηση για τις διάφορες αλλαγές του 

καιρού. Μπορεί αυτές να είναι:

• Σταδιακές: ήλιος, σύννεφα-αέρας, ψιχάλες, βροχή. Πιο δυνατή βροχή, χαλάζι, βροντές, 

αστραπές

• Απότομες: Από τον ήλιο στη δυνατή βροχή, το χαλάζι, τις αστραπές και τις βροντές

Ο δάσκαλος ρωτά ποιο μουσικό όργανο ταιριάζει σε καθένα από τα παραπάνω. Προτείνει 

επίσης να χρησιμοποιηθούν και τα διάφορα μέρη του σώματος, όπως επίσης και διάφορα υλικά. 

Προτείνονται ενδεικτικά:

• Ήλιος: Τρίγωνο, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο (απαλό παίξιμο)
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• Σύννεφα-αέρας: Σύρσιμο στο ταμπούρο, φύσημα με το στόμα, τσαλάκωμα χαρτιού

• Ψιχάλες: Ξυλάκια, χτύπημα δύο δαχτύλων στην παλάμη

• Βροχή: Δυνατότερο παίξιμο στα ξυλάκια, τύμπανα μπόνγκος, ντέφι, καμπάσα, 

κουδουνάκια, χτυπήματα στα γόνατα

• Χαλάζι: Όλα τα παραπάνω σε πιο δυνατή κλίμακα

• Βροντές-Αστραπές: Πιατίνια

Σημείωση: Κύριoς στόχος είναι να αφεθεί ελεύθερη η φαντασία των παιδιών, ο δάσκαλος σε 

καμία περίπτωση δεν επιβάλλει τα παραπάνω, αφήνει τα παιδιά να σκεφτούν και να προτείνουν. 

Ρόλος του είναι η καθοδήγησή τους και γι' αυτό το λόγο προτείνονται ενδεικτικά τα παραπάνω. Οι 

προτάσεις και οι ιδέες των παιδιών πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες και να επιβραβεύονται. Ωστόσο 

με τη βοήθεια του δασκάλου μπορούν να επεκταθούν και να πάρουν διάφορες κατευθύνσεις.

Μετά το τέλος της συζήτησης και του πειραματισμού στα όργανα για την απόδωση των 

καιρικών φαινομένων, ξεκινά η αναπαράσταση της σταδιακής πορείας από τον ήλιο στη βροχή. Ο 

δάσκαλος εξηγεί ότι για να μπορέσουν να συντονιστούν όλοι μαζί πρέπει να υπάρχει ένας 

“Μαέστρος του καιρού”. Αρχικά αναλαμβάνει εκείνος αυτόν τον ρόλο. Κολλάει στον πίνακα την 

εξής εικόνα:

Εικόνα 67: Αναπαράσταση crescendo

Με το χέρι του καθοδηγεί τα παιδιά δείχνοντας “μέσα στο ψαλίδι” τα διάφορα καιρικά 

φαινόμενα. Η ένταση ξεκινά από σιγά, από τη μύτη του ψαλιδιού και καταλήγει δυνατά στο 

άνοιγμα του ψαλιδιού. 
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Έπειτα κολλά στον πίνακα την επόμενη εικόνα, εξηγώντας ότι τώρα θα κάνουν το αντίθετο, δηλαδή 

θα ξεκινήσουν δυνατά από τη βροχή και θα καταλήξουν στον ήλιο:

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω. Επίσης, ο δάσκαλος μπορεί να 

σηκώσει κάποιο παιδί στον πίνακα να αναλάβει το ρόλο του “μαέστρου του καιρού”. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο δάσκαλος μπορεί να εξηγήσει στα παιδιά ότι αυτά 

τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στη μουσική για να δείξουμε το πώς ξεκινάμε από σιγά και 

καταλήγουμε δυνατά και το αντίθετο. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι όπως και ο καιρός δεν αλλάζει 

μόνο σιγά-σιγά αλλά αλλάζει και απότομα, έτσι συμβαίνει και με την ένταση της μουσικής. 

Έπειτα, ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να παίξουν σιγανά στα κρουστά όργανα που έχουν 

μπροστά τους. Εξηγεί, όμως, ότι με το που χτυπήσει τα πιατίνια θα πρέπει να αρχίσουν να παίζουν 

ξαφνικά και αμέσως πολύ δυνατά. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή τα 

παιδιά ξεκινάνε να παίζουνε δυνατά και ξαφνικά παίζουνε σιγά.

Για ακόμα μια φορά κατάφεραν να γλιτώσουν από τα σχέδια των δύο αστυνομικών, οι οποίοι  

φυσικά ήταν υπεύθυνοι για την αλλαγή του καιρού. 
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Έτσι την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν πάλι με το ΝτοΡεΜικίνητο πέρασαν βουνά και λαγκάδια  

ώσπου έφτασαν σε μία πόλη. 

12η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

Εκεί τους υποδέχτηκε μία ροκ μπάντα! Με το που κατέβηκαν από το τρενάκι αντίκρισαν  

ηλεκτρικές κιθάρες και ντραμς παντού. Οι κάτοικοι, σε αυτή την πόλη,  τραγουδούσαν  και έπαιζαν  

μόνο ροκ μουσική και χόρευαν τόσο παράξενα! Σαν ρομποτάκια! Άρχισαν,λοιπόν, και τα παιδιά να  

χορεύουν μαζί τους. 

Ξαφνικά, εκεί που χόρευαν, έσβησαν όλα τα φώτα και σταμάτησε η μουσική. Πανικός  

επικράτησε μέσα στο σκοτάδι. Οι τέσσερις φίλοι δεν έβλεπαν ούτε τη μύτη τους!

13η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Απαγγελία ρυθμικών μοτίβων

• Συνοδεία μελωδίας με χρήση συγκεκριμένων ρυθμικών μοτίβων

• Συντονισμός ρυθμικής απαγγελίας και ρυθμικών χτυπημάτων είτε στο σώμα είτε στα 

όργανα

• Ανάπτυξη εσωτερικού ρυθμού

• Εξοικείωση με κρουστά όργανα και τον σωστό τρόπο παιξίματος τους

• Άσκηση συγκέντρωσης

• Συντονισμός ομάδας

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Το Σαββατόβραδο” (Παρτιτούρα σ. 156)

• Κρουστά όργανα: Ξυλάκια, Ντέφι , Ταμπούρο, Τρίγωνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος διδάσκει στα παιδιά τέσσερα διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα:
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Το πρώτο ρυθμικό σχήμα εκτελείται με στράκες (FN), το δεύτερο με παλαμάκια (CL), το 

τρίτο με γονυκροτήματα (PA) και το τέταρτο με ποδοκροτήματα (ST). Ο δάσκαλος διδάσκει τα 

ρυθμικά μοτίβα ταυτόχρονα με λόγια που τους αντιστοιχούν έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η 

εκμάθησή τους. Σ' ένα πρώτο στάδιο τα παιδιά λένε τα λόγια και παίζουν ταυτόχρονα, σε επόμενο 

στάδιο λένε πιο χαμηλόφωνα τη ρίμα παίζοντας, ενώ στο τελικό στάδιο “λένε από μέσα τους” τα 

λόγια, δηλαδή απαγγέλλουν “εσωτερικά”και το μόνο που ακούγεται είναι τα ρυθμικά μοτίβα. 

Τονίζεται ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν πολύ καλά τα ρυθμικά μοτίβα έτσι ώστε να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί με επιτυχία η δραστηριότητα.

Έπειτα, ο δάσκαλος αφού χωρίσει τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες, μοιράζει κρουστά  όργανα. 

Η πρώτη ομάδα, που εκτελούσε το ρυθμικό μοτίβο με στράκες (FN) εκτελεί στα ξυλάκια, η 

δεύτερη ομάδα με τα παλαμάκια (CL) στο τρίγωνο, η τρίτη ομάδα με τα γονυκροτήματα (PA) στο 

ταμπούρο και η τέταρτη με τα ποδοκροτήματα (ST) στο ντέφι.

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παίζει το ρυθμικό της μοτίβο και ο δάσκαλος τραγουδά την 

μελωδία του παραδοσιακού τραγουδιού της Νιγηρίας “Το Σαββατόβραδο”. Ταυτόχρονα συνοδεύει 

τη μελωδία με το Glockenspiel.
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Στα μ. 1-4 παίζουν οι ομάδες με το τρίγωνο και το ταμπούρο, στα μ.5-8  οι ομάδες με το ντέφι και 

τα ξυλάκια ενώ στα μ.9-12 όλες οι ομάδες μαζί.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Σημείωση: Η παρακάτω δραστηριότητα προϋποθέτει το φως της τάξης να βρίσκεται 

ανοιχτό, έτσι ώστε να κλείσει ξαφνικά, αλλά ταυτόχρονα να μην επικρατήσει απόλυτο σκοτάδι.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Εμπέδωση έννοια παύσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθώς γίνεται η εκτέλεση του τραγουδιού ο δάσκαλος κλείνει ξαφνικά το φως της τάξης και 

το γεγονός αυτό σηματοδοτεί το απότομο σταμάτημα του παιξίματος από τα παιδιά. 

(παραλληλισμός με την ιστορία όπου όταν κλείνει ξαφνικά το φως η μουσική σταματά.)

Για να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον και πολύπλοκο, κάθε φορά που ο δάσκαλος σβήνει το 

φως  μπορεί να ζητά από τα παιδιά να απαγγείλουν “εσωτερικά” το ρυθμικό μοτίβο τους δύο φορές 

(παύση δύο μέτρων) και έπειτα με το που ανοίγει το φως η εκτέλεση να συνεχίζεται κανονικά. 

Ποιος προκάλεσε αυτό το ξαφνικό σκοτάδι; Μα οι δύο αστυνομικοί φυσικά για να μπορέσουν  

ανενόχλητοι να  κλέψουν το ΝτοΡεΜιΦαΣοΛαΣιμπούκαλο. Αντί όμως για αυτό, μέσα στο σκοτάδι,  

αφού δεν έβλεπαν ούτε αυτοί, έκλεψαν... το παπούτσι του Σι.

Για ακόμα μία φορά, τα παιδιά γλίτωσαν και γύρισαν στο τρενάκι μαζί με το μπουκάλι.

Σειρά είχε, τώρα, ο τελευταίος τους προορισμός. Αφού ταξίδεψαν για μέρες, έφτασαν σε μια πόλη  

στην άλλη άκρη της Γης. Η πόλη αυτή ήταν η Κλασικούπολη! Είχε έρθει πλέον η στιγμή να γεμίσει  

όλο το μπουκάλι και επιτέλους να τους χαρίσει την μουσική πίσω.

14η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: “ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ 

ΤΡΕΝΟΥ”

Με το που κατέβηκαν από το ΝτοΡεΜικίνητο είδαν μια μεγάλη ορχήστρα μπροστά στα μάτια τους.
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“Δείτε όλα αυτά τα όργανα! Σι; Που είσαι; Δεν πρέπει να το χάσεις αυτό!”, φώναξαν με  

ενθουσιασμό η Φα, η Λα και ο Ντο.

Όμως ο Σι ντρεπόταν να βγει από το τρενάκι γιατί είχε μόνο ένα παπούτσι και έψαχνε να βρει  

το άλλο. Που να 'ξερε ότι το είχαν πάρει οι δύο αστυνομικοί!

Τα τρία παιδιά ενθουσιασμένα άρχισαν να κινούνται σύμφωνα με τον ρυθμό της μουσικής.  

Παρατηρούσαν με χαρά την ορχήστρα και τα όργανα ένα-ένα. Από τον ενθουσιασμό τους, όμως, δεν  

πρόσεξαν ότι μέσα στην ορχήστρα έπαιζαν και οι δύο αστυνομικοί. Ξαφνικά, ο Αστυνόμος Φαγκότος  

έβγαλε ένα μικρό και μαγικό οργανάκι και άρχισε να παίζει. Όποιος άκουγε αυτό το μαγικό όργανο  

υπνωτιζόταν και έπεφτε αμέσως για ύπνο.

Έτσι και συνέβη,τα τρία παιδιά αποκοιμήθηκαν στο λεπτό. Βρήκε, λοιπόν, ευκαιρία ο  

αστυνόμος Τρομπόνης για να κλέψει επιτέλους το μπουκάλι. Πλησίασε τη Φα που το είχε στην  

αγκαλιά της , και ετοιμάστηκε να το πάρει. Το άγγιξε σιγά-σιγά για να μην την ξυπνήσει και τελικά  

κατάφερε να το κλέψει.

Ο Σι, όμως, που βρισκόταν μέσα στο τρενάκι, ανησύχησε γιατί οι φίλοι του είχαν αργήσει  

πολύ. Βγήκε έξω για να τους αναζητήσει και τσάκωσε τον αστυνόμο Τρομπόνι με το μπουκάλι στο  

χέρι! Άρχισε τότε να φωνάζει:

“Παιδιά!!! Ξυπνήστε! Γρήγορα!”

Τα παιδιά πετάχτηκαν έντρομα και κατάλαβαν ότι τους είχαν κλέψει το μπουκάλι. Άρχισαν να  

κυνηγούν τους δύο αστυνομικούς και ξεκίνησε μία τρελή καταδίωξη. Το μπουκάλι άλλαζε συνεχώς  

χέρια ώσπου ξαφνικά.... έπεσε κάτω και έσπασε, έγινε χίλια-δύο κομματάκια.

15η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ “BELA BARTOK 6 ROMANIAN DANCES”

ΣΤΟΧΟΙ

• Χαλάρωση και κίνηση χωρίς συστολή

• Ρυθμική κίνηση ανάλογα με τη μουσική

• Δημιουργία ηχοϊστορίας

• Καλλιέργεια φαντασίας
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• Πρώτη γνωριμία με τις οικογένειες οργάνων της κλασικής ορχήστρας

ΥΛΙΚΑ

• Κομμάτι “Six Romanian Folk Dances – Bela Bartok” Προτεινόμενη εκτέλεση: 

http://www.youtube.com/watch?v=4HAIHSqiwAA

• Εικόνα κλασικής ορχήστρας:

• Εικόνες/Ζωγραφιές με τις 6 σκηνές

• Ταμπούρο (Snare Drum)

• Εικόνα/Καρτέλα με το piccolo:

Σημείωση: Στην εικόνα/ καρτέλα παρουσιάζονται και το φλάουτο και το πίκολο για να 

αναδειχτούν οι ομοιόητες και οι διαφορές των δύο οργάνων.
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• Φλογέρα (φλάουτο με ράμφος) / Φλάουτο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πριν την εκτέλεση της δραστηριότητας προηγείται μία εισαγωγή όπου ο δάσκαλος 

παραθέτει ορισμένες πληροφορίες για την κλασική ορχήστρα. Αρχικά δείχνει μία φωτογραφία μίας 

ορχήστρας και τονίζει ότι η ορχήστρα είναι σαν μία μεγάλη πόλη όπου εκεί ζουν τέσσερις 

διαφορετικές οικογένειες:

• Η οικογένεια των εγχόρδων όπου υπάρχουν όργανα με χορδές, όπως το βιολί που παίζει ο 

Σι.

• Η οικογένεια των ξύλινων πνευστών όπου υπάρχουν όργανα που τα φυσάμε, όπως το 

φλάουτο που παίζει η Φα.

• Η οικογένεια των χάλκινων πνευστών όπου υπάρχουν όργανα που τα φυσάμε, όπως η 

τρομπέτα που παίζει η Λα.

Σημείωση: Σε αυτό το σημείο τονίζει ότι οι οικογένειες των χάλκινων και των ξύλινων 

πνευστών μοιάζουν πολύ, αλλά μένουν σε διαφορετικές γειτονιές στην πόλη της ορχήστρας.

• Η οικογένεια των κρουστών όπου υπάρχουν όργανα όπως αυτά που χρησιμοποιούν στη 

τάξη.

Έπειτα, πριν προχωρήσουν στην ενεργητική ακρόαση του τραγουδιού, ο δάσκαλος ζητά από 

τα παιδιά να φανταστούν σε πόσες και ποιές σκηνές θα μπορούσαν να χωρίσουν τα περιστατικά 

που συνέβησαν στην Κλασικούπολη. Αν χρειαστεί ο δάσκαλος μπορεί να διαβάσει ξανά το 

συγκεκριμένο απόσπασμα του παραμυθιού ( Με το που κατέβηκαν... κομματάκια). Όλοι μαζί  με 

την καθοδήγηση του δασκάλου καταλήγουν ότι οι σκηνές είναι έξι:

• Τα παιδιά παρατηρούν την ορχήστρα = 1η Σκηνή

• Τα παιδιά χορεύουν = 2η Σκηνή

• Εμφανίζεται ο αστυνόμος Φαγκότος και κοιμίζει τα παιδιά = 3η Σκηνή

• Τα παιδιά αποκοιμιούνται και ονειρεύονται, εμφανίζεται ο Σι = 4η Σκηνή
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• Οι αστυνομικοί κλέβουν το μπουκάλι,τα παιδιά ξυπνάνε, το μπουκάλι αλλάζει χέρια = 5η 

Σκηνή

• Το μπουκάλι συνεχίζει να αλλάζει χέρια, ώσπου σπάει = 6η Σκηνή

Ο δάσκαλος κολλά στον πίνακα έξι καρτέλες που αναπαριστούν τις σκηνές έτσι ώστε να τις 

θυμούνται ευκολότερα τα παιδιά. Το επόμενο βήμα είναι η ενεργητική ακρόαση. Ο δάσκαλος βάζει 

το κομμάτι “Six Romanian Folk Dances” και εξηγεί στα παιδιά ότι θα ακούσουν 6 μικρά κομμάτια. 

Τονίζει ότι πρέπει να ακούσουν προσεχτικά και να φανταστούν με ποιο από τα έξι μέρη του 

κομματιού θα ταίριαζε κάθε σκηνή. 

Σημείωση: Συστήνεται αρχικά να γίνει μία πρώτη ακρόαση όλου του κομματιού (των 

προτεινόμενων λεπτών) και έπειτα ο δάσκαλος να σταματά σε κάθε μέρος και να ακολουθεί 

συζήτηση για το ποια σκηνή θα ταίριαζε καλύτερα. Εκτός της αντιστοίχισης της μουσικής με την 

κάθε σκηνή, τα παιδιά μαζί με τον δάσκαλο αναπαριστούν και χορογραφούν τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται σε κάθε σκηνή.

Προτείνονται τα εξής:

• Allegro moderato (προτεινόμενα λεπτά: 0:00-0:30)

Τα παιδιά περιφέρονται ενθουσιασμένα στο χώρο.  Είναι σαν να θέλουν να ρουφήξουν τα 

ίδια τον ήχο. Χορεύουν μόνα τους και μεταξύ τους ελεύθερα. Αντιστοίχιση με 1η Σκηνή.

• Allegro (προτεινόμενα λεπτά: 1:19-1:52)

Σύμφωνα με το ρυθμό που δίνει το staccato τα παιδιά κινούνται πιο γρήγορα στο χώρο. Τα 

βήματά τους είναι ανάλαφρα και κοφτά και πιο γρήγορα από πριν. Αντιστοίχιση με 2η 

Σκηνή.

• Andante (προτεινόμενα λεπτά: 3:22-3:53)

          Τα παιδιά ακούνε το πίκολο και σταδιακά αρχίζουν να υπνωτίζονται. Κοιμούνται ένα-ένα 

 με τη σειρά όλα τα μέρη του σώματος και μέχρι το τέλος του έργου έχουν αποκοιμηθεί 

όλα. Αντιστοίχιση με 3η Σκηνή.

Σημείωση: Αρχικά ο δάσκαλος  ρωτά τα παιδιά αν αναγνωρίζουν το όργανο που ακούγεται. 

145



Καταλήγουν όλοι μαζί στο ότι είναι το φλάουτο. Ο δάσκαλος έπειτα εξηγεί ότι αυτό το 

“μαγικό” όργανο που κοίμισε τα παιδιά είναι ένα πολύ μικρό φλάουτο που λέγεται πίκολο. 

Ταυτόχρονα δείχνει την εικόνα του  πίκολο. Καταληκτικά αν ο δάσκαλος παίζει φλάουτο θα 

ήταν καλό να παίξει εκείνος τη μελωδία και να πάρει το ρόλο του Αστυνόμου Φαγκότου. 

Επίσης θα μπορούσε να παίξει και σε φλογέρα (φλάουτο με ράμφος).

• Moderato (προτεινόμενα λεπτά 4:30-4:54)

Τα παιδιά κοιμούνται και ονειρεύονται. Φαντάζεται το καθένα ό,τι επιθυμεί. Με το που 

τελειώσει το μέρος ο δάσκαλος (που παίζει το ρόλο του Σι) φωνάζει:

“Παιδιάά!!! Ξυπνήστε! Γρήγορα!”. Αντιστοίχιση με 4η Σκηνή.

Σημείωση: Το ρόλο του Σι μπορεί να έχει κάποιο παιδί ή ίδιος ο δάσκαλος. Επίσης 

ταυτόχρονα με τη φωνή ο δάσκαλος (ή το παιδί) ξεκινά να παίζει δυνατά σε ένα 

ταμπουρίνο,σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων του επόμενου μέρους. 

• Allegro (προτεινόμενα λεπτά: 6:07-6:38)

Τα παιδιά πετάγονται και σηκώνονται όρθια. Σχηματίζουν γρήγορα έναν κύκλο. Ο 

δάσκαλος δίνει στα παιδιά το ΝτοΡεΜιΦαΣολΛαΣιμπούκαλο το οποίο μετακινείται απο 

χέρι σε χέρι σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων.

Αντιστοίχιση με 5η Σκηνή.

• Allegro (2) και Piu Allegro (προτεινόμενα λεπτά: 7:51-τέλος)

Το μπουκάλι συνεχίζει να μετακινείται.Όσο πιο γρήγορο γίνεται το tempo τόσο πιο γρήγορα 

μετακινείται το μπουκάλι (πάντα σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων). Ο δάσκαλος 

συνεχίζει να βοηθά χτυπώντας τον παλμό στο ταμπουρίνο.  Στην τελευταία συγχορδία το 

μπουκάλι πέφτει και σπάει από το παιδί που το κρατάει. Αντιστοίχιση με 6η Σκηνή.

Καθώς τα παιδιά κινούνται στο χώρο και φτιάχνουν την ιστορία, ο δάσκαλος τα διευκολύνει 

δίνοντας οδηγίες και περιγράφοντας τι συμβαίνει κάθε φορά. Επίσης δείχνει στον πίνακα την 

ανίστοιχη εικόνα.

“ Όχι! Όχι! Δεν είναι δυνατόν!”, φώναξαν και οι τέσσερις.
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“ Και όμως είναι!  Τα καταφέραμε! Η μουσική ανήκει μόνο σε εμάς! Εμείς είμαστε οι  

βασιλιάδες του κάθε ήχου και τις κάθε νότας!”, απάντησαν με κακία οι δύο αστυνομικοί.

 Ξαφνικά, μέσα στην ησυχία άρχισε να ακούγεται μία μουσική από πολύ μακριά, μία μουσική  

που όλο και πλησίαζε! Και την ακούγανε μόνο τα παιδιά! Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν! Σαν να  

είχαν μαρμελάδα στα αυτιά τους. Η μουσική όλο και δυνάμωνε ώσπου εμφανίστηκαν από το πουθενά  

όλοι οι κάτοικοι από όλες τις χώρες που είχαν επισκεφτεί τα παιδιά! Μουσικά όργανα κάθε λογής και  

μουσικές όλου του κόσμου περικύκλωσαν τους αστυνομικούς και εκείνοι φοβισμένοι το έβαλαν στα  

πόδια και δεν τόλμησαν ποτέ ξανά να πατήσουν το πόδι τους στην ΦαΣοΛαδούπολη.

16η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Μίξη γνωστών τραγουδιών

• Ετοιμότητα αντίδρασης

• Εξάσκηση μνήμης

• Εμπέδωση εννοιών που διδάχθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα

ΥΛΙΚΑ

• Κομμάτι “Το Τραγούδι της Μουσικής μας” (Παρτιτούρα σ.158)

• Κρουστά όργανα: Ξυλάκια, Μαράκες , Ταμπούρο, Ντέφι , Τρίγωνο, Μεταλλόφωνο, 

Glockenspiel

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτή τη δραστηριότητα γίνεται μίξη των τραγουδιών που έμαθαν τα παιδιά στην 

Παραδοσιακούπολη, το ΜαμποΣαλσοχωριό και την Ροκούπολη. Η δραστηριότητα προϋποθέτει:

• Στο πρώτο μέρος (Τραγούδι Παραδοσιακούπολης) τραγουδάνε και παίζουν παλαμάκια όλα 

τα παιδιά μαζί

• Στο δεύτερο μέρος (Τραγούδι ΜαμποΣαλσοχωριού) τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα κρατάει μαράκες και η δεύτερη ξυλάκια. Αρχικά, παίζουν και οι δύο ομάδες 
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και στη συνέχεια παίζει πρώτα η πρώτη ομάδα, έπειτα η δεύτερη και στο τέλος και οι  

τέλος και οι δύο μαζί.

• Στο τρίτο μέρος (Τραγούδι Ροκούπολης) τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα παίζει ταμπούρο, η δεύτερη Ντέφι, η τρίτη Τρίγωνο και η τέταρτη ξυλάκια. Ο 

δάσκαλος τραγουδά και παίζει μεταλόφωνο και αρχικά παίζουν η πρώτη και η τρίτη ομάδα 

και έπειτα η δεύτερη και η τέταρτη. Στο τέλος παίζουν όλες μαζί.

Σημείωση 1: Προτείνεται η διάταξη στο χώρο να είναι ως εξής, με τις δύο αρχικές ομάδες 

καθισμένες τη μία απέναντι από την άλλη.

Παράλληλα, συστήνεται το κάθε παιδί να έχει από πριν μπροστά του το όργανο που 

πρόκειται να παίξει. Επίσης τονίζεται ότι από την αρχή το τέμπο πρέπει να κρατηθεί σε όλα τα 

μέρη σταθερό και να μην είναι πολύ γρήγορο (στο δεύτερο μέρος υπάρχουν δέκατα-έκτα), με 

παλμό το όγδοο. (το πρώτο μέρος είναι σε μέτρο 7/8).

Καταληκτικά, ανάμεσα στα μέρη είναι φυσικό να υπάρξουν κάποια κενά-παύσεις έτσι ώστε 

να προλάβουν τα παιδιά να κάνουν την αλλαγή των οργάνων. Το σημαντικό είναι το ξεκίνημα να 

είναι ταυτόχρονο και σε αυτό σπουδαίο ρόλο παίζει ο δάσκαλος που θα έχει το ρόλο του μαέστρου 

δίνοντας ξεκάθαρες ατάκες.

Σημείωση 2: Πριν γίνει η μίξη των τραγουδιών ο δάσκαλος πρέπει να υπενθυμίσει στα 

148

Εικόνα 72: Διάταξη ομάδων στο χώρο



παιδιά τις μελωδικές γραμμές όπως και τα ρυθμικά σχήματα της κάθε ομάδας.

“Μα πως είναι δυνατόν; Το μπουκάλι έσπασε αλλά εμείς μπορούμε να παίξουμε και να  

τραγουδήσουμε ξανά! Έχουμε και πάλι τη μουσική!” είπαν τραγουδιστά όλα τα παιδιά χαρούμενα!

Ποτέ δεν θα μάθουμε με ποιο μαγικό τρόπο συνέβη αυτό! Θα είναι ένα γλυκό μυστήριο. Το  

μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι όλα μπορούν  να συμβούν αρκεί να έχουμε πίστη στον εαυτό  

μας και να αγαπάμε ο,τι κάνουμε. Τα παιδιά πέτυχαν το στόχο τους όλα μαζί και ανακάλυψαν ότι η  

μουσική δεν φυλακίζεται ούτε περιορίζεται γιατί βρίσκεται παντού. Και πάντα ας θυμόμαστε ότι  

σημασία έχει αυτό που κάνουμε να το αγαπάμε γιατί:

 Αυτό που μετράει είναι το ταξίδι 

και η κάθε μας στιγμή,

 που πάντοτε είναι μοναδική! 

Με γκρίνια, δόλο και κακία 

κανείς δεν βγήκε νικητής  

και αν τα κατάφερε έστω για λίγο 

η ευτυχία του ήταν προσωρινή. 

Πάντα ας βάζουμε στόχους στη ζωή, 

και μια μέρα θα βγουν αληθινοί!

Σημείωση: Το παραμύθι καταλήγει με αυτή τη στροφή. Προτείνεται να τονιστεί η σημασία 

της προσπάθειας ανεξαρτήτως του αποτελέσματος όπως και επίσης το ότι πρέπει να κάνουμε 

όνειρα και πάντα να προσπαθούμε για αυτό που επιθυμούμε, εφόσον φυσικά δεν βλάπτουμε 

κανέναν, χωρίς να τα παρατάμε στις δυσκολίες. 
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3.1.3.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 9: “Το τραγούδι του τρένου”, 2η δραστηριότητα, σ.121
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Παρτιτούρα 11: Pink Panther, πέμπτη δραστηριότητα, σ.125
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Παρτιτούρα 10: Το τραγούδι του τρένου (ορχηστρικό),3η δραστηριότητα, σ.122

Παρτιτούρα 11: Κομμάτι Pink Panther, 5η δραστηριότητα, σ.126



Παρτιτούρα 12: Τραγούδι "Χορός Ράικο Ν.Πέλλας", 8η δραστηριότητα, σ.131
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Παρτιτούρα 13: Τραγούδι "Το Σαββατόβραδο", 13η δραστηριότητα, σ.139
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Παρτιτούρα 14: Τραγούδι "Το τραγούδι της Μουσικής μας", 16η δραστηριότητα, σ.147
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Παρτιτούρα 15: Τραγούδι “Μια φορά κι έναν καιρό”, 1η δραστηριότητα, σ.119



3.2. Τα μικρά παραμύθια

3.2.1. “Η φιλία των Χριστουγέννων”

Θεματολογία: Χριστούγεννα

Ηλικία: 2-4

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Σημείωση: Πριν ξεκινήσει το παραμύθι υπάρχει μία εισαγωγική δραστηριότητα, που έχει τη 

μορφή μικρής ιστοριούλας, για την εισαγωγή των παιδιών στο παραμύθι. Επίσης, όπως έχει 

αναφερθεί, κάθε μάθημα ξεκινάει με το “Τραγούδι χαιρετισμού”. Ωστόσο αυτό δεν θα συμβεί στην 

συγκεκριμένη περίπτωση καθώς το “Τραγούδι χαιρετισμού” θα τραγουδηθεί σε παραλλαγή κατά τη 

διάρκεια του παραμυθιού.

ΣΤΟΧΟΙ

• Διαφοροποίηση σιγανού-δυνατού ήχου

• Ετοιμότητα αντίδρασης

• Τραγούδι διασκευής γνωστής μελωδίας

• Συντονισμός ρυθμικών χτυπημάτων και τραγουδιού (αν κρίνεται εφικτό σύμφωνα με το 

δυναμικό της τάξης)

ΥΛΙΚΑ

• Ένα μεγάλο κουτί που να χωράει μέσα τα κρουστά όργανα

• Τρίγωνα και κουδουνάκια, τα οποία θα είναι στολισμένα και διαμορφωμένα έτσι ώστε να 

μοιάζουν με στολίδια, όσα και τα παιδιά της τάξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος κάνει μαζί με τα παιδιά έναν κύκλο και ξεκινά την ιστορία ως εξής: Στην 

ντουλάπα του σπιτιού μου υπάρχει ένα παράξενη κουτί (εκείνη τη στιγμή εμφανίζει στο κέντρο του 

κύκλου ένα κουτί). 
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Μέσα σ' αυτό το κουτί τι λέτε πως υπάρχει; (Ρωτά τα παιδιά και παίρνει κάποιες απαντήσεις). 

Φυσικά είναι σχεδόν αδύνατο κάποιο από τα παιδιά να δώσει τη σωστή απάντηση, οπότε ο 

δάσκαλος συνεχίζει: Μέσα σε αυτή το κουτί υπάρχουν πολλά χρωματιστά Χριστουγεννιάτικα στολίδια 

(ανοίγει το κουτί για να δουν τα παιδιά τα στολίδια). Όμως αυτά δεν είναι οποιαδήποτε στολίδια,  

είναι μαγικά στολίδια. Όλα τα παιδιά με τη σειρά πλησιάζουν για να πάρουν από ένα κρουστό 

όργανο-στολίδι.

 Προϋπόθεση για να πάρουν στολίδι είναι να μιμηθούν σωστά το μελωδικό μοτίβο V-I που 

τραγουδά ο δάσκαλος. (συστήνεται να είναι στην τονικότητα που θα χρησιμοποιηθεί στα παρακάτω 

τραγούδια). Φυσικά όλα τα παιδιά παίρνουν, είτε αποκριθούν είτε όχι.

Ο δάσκαλος συνεχίζει: Αυτά τα στολίδια είναι μαγικά, παίζουν είτε σιγανά ( ο δάσκαλος λέει 

τη λέξη σιγανά), είτε δυνατά (λέει τη λέξη δυνατά). Τα παιδιά πειραματίζονται με τον ήχο των 

οργάνων. Έπειτα τραγουδά πάνω στη μελωδία του “Τρίγωνα κάλαντα” το παρακάτω, ενώ 

ταυτόχρονα χτυπά το ρυθμό σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων:

Τα παιδιά τον μιμούνται χτυπώντας ρυθμικά στα όργανα και αν είναι δυνατόν τραγουδούν 

ταυτόχρονα. Όταν ο στίχος λέει “παίζω δυνατά”, παίζουν και τραγουδούν δυνατά, ενώ όταν λέει 

“παίζω σιγανά”, παίζουν και τραγουδούν σιγανά.

Έπειτα ξεκινά την αφήγηση του παραμυθιού:

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα κουτί, σαν αυτό που έχουμε εμείς εδώ, μιας σκοτεινής  

ντουλάπας, ζούσαν πολλά χρωματιστά Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και ήταν και αυτά μαγικά, σαν  

και τα δικά μας. Μπορούσαν να μιλήσουν και να τραγουδήσουν! Ανάμεσα σ' αυτά υπήρχε και μια  

κόκκινη, μικρή μπάλα.
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Εικόνα 73: Τρίγωνα κάλαντα



Ξαφνικά, μια μέρα, κάποιος άνοιξε τη ντουλάπα και έβγαλε έξω το κουτί.  Είχαν έρθει τα 

Χριστούγεννα και έτσι είχε έρθει η ώρα για τη μικρή κόκκινη μπάλα και τα υπόλοιπα χρωματιστά  

στολίδια να κρεμαστούν στο πράσινο και ψηλό δέντρο του σπιτιού.

Αφού, λοιπόν, μπήκαν όλες οι μπάλες και οι γιρλάντες στο δέντρο, μετά σειρά είχαν τα  

φωτάκια. Τελευταίο, όμως, μπήκε το πιο σημαντικό απ' όλα: το φωτεινό αστέρι. Το βάλανε, στο πιο  

ψηλό σημείο, στην κορυφή του δέντρου.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ

• Συντονισμός ρυθμικής κίνησης με ήδη γνωστή μελωδία (με μικρή παραλλαγή στο στίχο)

• Συγχρονισμός και συντονισμός της ομάδας

ΥΛΙΚΑ

• Χριστουγεννιάτικα στολίδια, όσα και τα παιδιά (ωραία ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιηθούν 

ως στολίδια τα κρουστά οργανάκια που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα.)

• Ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο

• Παραλλαγή του τραγουδιού χαιρετισμού “Γειά σας παιδιά!”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά συνεχίζουν να κάθονται στον κύκλο. Ο δάσκαλος βάζει στη μέση του κύκλου ένα 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ξεκινά να τραγουδά:

Όταν τελειώσει ρωτά τα παιδιά, αν τους θυμίζει κάτι και αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. 

Τραγουδά ξανά το τραγούδι ενώ ταυτόχρονα χτυπά τα γόνατα στα ισχυρά μέρη του μέτρου (1ος και 

3ος παλμός) και παλαμάκια στα ασθενή μέρη του μέτρου (2ος και 4ος παλμός). Τα παιδιά τον 

μιμούνται.
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Εικόνα 74: "Γεια σας παιδιά!" παραλλαγή



Έπειτα, εμφανίζει τα στολίδια (ή χρησιμοποιεί τα κρουστά όργανα). Το στολίδι ή το 

κρουστό όργανο μετακινείται από χέρι σε χέρι, σύμφωνα με τον παλμό, όσο τραγουδάνε. Το παιδί 

στο οποίο θα καταλήξει το στολίδι, σηκώνεται και το βάζει στο δέντρο. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται μέχρι όλα τα παιδιά να βάλουν από ένα στολίδι στο δέντρο. Για να μην είναι 

μονότονη, μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη δυναμική ή στη ταχύτητα.

Η μικρή, κόκκινη μπάλα, όμως , ήταν χαμηλά, στα τελευταία φύλλα του δέντρου! Κάθε μέρα  

ονειρευόταν πως να σκαρφαλώσει για να φτάσει στο αστέρι. Φοβόταν όμως πολύ! Αποφάσισε,  

λοιπόν, μια μέρα, να σταματήσει να φοβάται, και να ξεκινήσει το δρόμο που οδηγούσε στο αστέρι.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΑΣΤΡΟ ΦΩΤΕΙΝΟ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Ρυθμική απόδοση και βιωματική προσέγγιση του ρυθμού των 7/8

• Εκμάθηση μικρής μελωδίας (που περιλαμβάνει κυρίως το διάστημα V-I)

• Συγχρονισμός κίνησης και τραγουδιού (εάν το επιτρέπει το δυναμικό της τάξης)

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Άστρο Φωτεινό” (Παρτιτούρα σ.169)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος και τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται σε κύκλο, σηκώνονται όμως όρθιοι 

αυτή τη φορά. Ο δάσκαλος τραγουδά το τραγούδι “Άστρο Φωτεινό”, ενώ ταυτόχρονα χτυπά τον 

ρυθμό των 7/8 σε όποιο σημείο του σώματος επιθυμεί. (χτυπά στα ισχυρά μέρη του μέτρου: 1ο, 4ο 

και 6ο χτύπο). 

Τα παιδιά τον συνοδεύουν χτυπώντας ρυθμικά, ωστόσο δεν τραγουδούν μαζί του.  Ανά 

διαστήματα μπορεί να αλλάζει το μέρος του σώματος που χτυπά τον παλμό. Το κουπλέ 

τραγουδιέται μόνο από τον δάσκαλο και τα παιδιά συνοδεύουν ρυθμικά. Στο ρεφραίν (εφόσον έχει 

επιτευχθεί η ρυθμική απόδοση των 7/8) τραγουδούν και τα παιδιά. Συνοδεύουν τη μελωδία με 

κάποιες κινήσεις, ως εξής:
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Μετά από πολύ κόπο και πολλές μέρες κατάφερε να φτάσει! Τη στιγμή που ήταν έτοιμη να  

κοιτάξει για πρώτη φορά τον κόσμο από ψηλά, ένα χέρι πήρε τη μικρή μπάλα και το λαμπερό αστέρι  

και τα έβαλε ξανά σε ένα κουτί! Είχαν περάσει τα Χριστούγεννα και τα στολίδια έπρεπε να βγουν από  

το δέντρο.

Η μικρή, κόκκινη μπάλα, δεν ήταν καθόλου στεναχωρημένη γιατί μέσα στο κουτί ήταν στο  

δίπλα στο αστέρι. Από τότε έγιναν αχώριστοι φίλοι, τραγουδούσαν όλη τη μέρα και περίμεναν τα  

επόμενα Χριστούγεννα για να κοιτάξουν μαζί τον κόσμο από την κορυφή του δέντρου!
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Εικόνα 75: ρεφραίν  από το τραγούδι "Άστρο φωτεινό"



3.2.1.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 16: Τραγούδι "Άστρο φωτεινό",3η δραστηριότητα, σ.167



3.2.2. “Η μικρή ντομάτα”

Ηλικία: 4-6

Στον πελώριο κήπο ενός σπιτιού ζούσε μια μικρή ντομάτα. 'Ήταν πολύ ευτυχισμένη! Είχε τους  

φίλους της: μια ξανθιά πατάτα και δύο αγγουράκια. Κάθε μέρα έκαναν ηλιοθεραπεία όλοι μαζί και  

τραγουδούσαν. Πόσο άρεσε στη μικρή, κόκκινη και λαχταριστή ντομάτα να τραγουδάει! Το όνειρό της  

ήταν, μια μέρα, όταν θα γινόταν αρκετά κόκκινη και στρουμπουλή, να τραγουδήσει σε μια πελώρια  

σκηνή. Τόσο πελώρια όσο και ο κήπος που ζούσε.

Μια μέρα, ο κηπουρός του σπιτιού έκοψε τη μικρή ντομάτα, την ξανθιά πατάτα και τα δύο  

αγγουράκια για να τα κάνει σαλάτα. Έτσι, λοιπόν, από τον ήλιο και τη ζέστη του κήπου οι τέσσερις  

φίλοι βρέθηκαν στο κρύο του ψυγείου.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ “Η ΜΙΚΡΗ ΝΤΟΜΑΤΑ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εκμάθηση τραγουδιού

• Εξοικείωση με το διμερές μέτρο

• Συντονισμός τραγουδιού και κίνησης

• Κινητική αντίδραση σύμφωνα με τον ρυθμό

• Ετοιμότητα αντίδρασης

• Συντονισμός ομάδας

ΥΛΙΚΑ

• Κουδουνάκια ή άλλα κρουστά όργανα (αρκετά, όσα και τα παιδιά της τάξης)

• Αυτοσχέδια “μικρή ντομάτα”

• Τραγούδι “Η μικρή ντομάτα” (CD Track No 7/ Παρτιτούρα σ.174)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος , αρχικά,  μοιράζει σε κάθε παιδί από ένα κουδουνάκι. (αν δεν υπάρχουν τόσα 

κουδουνάκια μπορεί να μοιράσει άλλα κρουστά όργανα). Ενώ δίνει το κουδουνάκι στο κάθε παιδί 
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τραγουδά το διάστημα V-I (στον τόνο που βρίσκεται το τραγούδι). Για να πάρει το παιδί το 

κουδουνάκι πρέπει να αποκριθεί (φυσικά όλα τα παιδιά θα πάρουν είτε αποκριθούν σωστά, είτε 

λανθασμένα, είτε δεν δώσουν καμία απόκριση).

Έπειτα τραγουδά ολόκληρο το τραγούδι (συστήνεται πρώτο κουπλέ και ρεφραίν) και ζητά 

από τα παιδιά να τον ακούσουν προσεκτικά γιατί μετά θα παίξουν ένα παιχνίδι. Ταυτόχρονα χτυπά 

τον παλμό. Αφού τελειώσει εξηγεί ότι θα το τραγουδήσει ξανά και ότι όπου κάνει κάποιο λάθος τα 

παιδιά θα πρέπει να χτυπάνε δυνατά τα κουδουνάκια. 

Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος μπορεί να κάνει προφανείς αλλαγές στο στίχο, που θα 

εντοπίζονται σχετικά εύκολα από τα παιδιά π.χ αντί για “μια μικρή ντομάτα” να πει “μια παρδαλή 

ντομάτα” ή αντί για “κόκκινη λαχταριστή” να πει “πράσινη λαχταριστή”. Επίσης συστήνεται η 

αλλαγή του στίχου να είναι όσο το δυνατόν πιο χιουμοριστική. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται μπορεί 

να τραγουδήσει ξανά το κομμάτι.

Καθώς ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι τα παιδιά να 

εξοικειωθούν με το διμερές μέτρο, ο δάσκαλος μπορεί να τραγουδά μόνος του στα κουπλέ και τα 

παιδιά να χτυπάνε τον παλμό στα κουδουνάκια. Αν, ωστόσο, η τάξη έχει τη μουσική ωριμότητα να 

μάθει χτυπά τον παλμό και να μάθει να τραγουδά το κουπλέ, o δάσκαλος μπορεί να το διδάξει. 

Έπειτα, προχωρά στη διδασκαλία της μελωδίας του ρεφραίν. Μπορεί να αφαιρέσει το στίχο, 

αντικαθιστώντας τον με “λα” , έτσι ώστε να διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν την μελωδία.

Τέλος, ακολουθεί ένα μικρό παιχνίδι-χορογραφία. Τα παιδιά κάνουν ένα κύκλο μαζί με τον 

δάσκαλο. Ενώ ο δάσκαλος τραγουδά τα κουπλέ κινείται σύμφωνα με τον παλμό από χέρι σε χέρι 

μια αυτοσχέδια “μικρή ντομάτα”. Στο ρεφραίν πιάνουν όλοι μαζί τα χέρια και περπατάνε σύμφωνα 

με το ρυθμό.

Ως παραλλαγή μπορεί το παιδί στο οποίο καταλήγει “η μικρή ντομάτα” να τραγουδά μόνο 

του το ρεφραίν και έπειτα να πιάνουν όλοι μαζί τα χέρια και να τραγουδάνε (μόνο εφόσον τα παιδιά 

έχουν μάθει να τραγουδάνε σωστά τη μελωδία).
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• κορδέλες ή μαντίλες (όσες και τα παιδιά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά μαζί με τον δάσκαλο κάνουν κύκλο, όπως προηγουμένως. Στο κουπλέ, το κάθε 

παιδί κουνά και από μία κορδέλα σύμφωνα με τον ρυθμό. Στο ρεφραίν πιάνουν χέρια και 

περπατάνε σύμφωνα με το ρυθμό αριστερόστροφα και δεξιόστροφα.

“Θα φύγουμε μακριά από 'δω! Τώρα είναι η ευκαιρία μας! Κάποιος ξέχασε ανοιχτή την  

πόρτα του ψυγείου!”, φώναξε η μικρή ντομάτα.

“Και που θα πάμε;”, ρώτησε η πατάτα.

“Στην Αμερική! Θα πάμε σε μία τεράστια γιορτή της μουσικής και θα τραγουδήσουμε σε μία  

πελώρια σκηνή! Επιτέλους το όνειρο μας θα γίνει πραγματικότητα!”, είπε με χαμόγελο η ντομάτα.

Έτσι, η μικρή ντομάτα, η ξανθιά πατάτα και τα δύο αγγουράκια κατάφεραν να ξεφύγουν από  

το κρύο του ψυγείου προτού γίνουν σαλάτα. Βγήκαν, λοιπόν, έξω στο δρόμο!

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

• Εύρεση μελωδικής φωνής

• Εξερεύνηση ήχων φωνής

• Μίμηση ήχων

• Ενεργοποίηση σώματος

ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος, αφού κάνει έναν κύκλο όρθιος μαζί με τα παιδιά, συνεχίζει την αφήγηση:

Και τι είδαν στο δρόμο; Αυτοκίνητα, που πατούσαν συνέχεια κόρνες, (κινούνται στον κύκλο 
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και μιμούνται τον ήχο της κόρνας, ανεβάζοντας ψηλά τη φωνή, φωνάζοντας μπιπ-μπιπ), μηχανάκια 

που έκαναν φασαρία, (μιμούνται τον ήχο από το μηχανάκι (βζοοουυν), ξεκινώντας από χαμηλά τη 

φωνή και ανεβάζοντας την ψηλά) και τρένα που σφύριζαν (μιμούνται το σφύριγμα του τρένου 

(τουτ-τουτ), σε κάθε “τουτ” ανεβοκατεβάζουν το χέρι όπως κάνει ο οδηγός του τρένου).

Με πολύ δυσκολία πέρασαν πολλούς δρόμους ώσπου έφτασαν στο αεροδρόμιο. Μπήκανε στο  

αεροπλάνο, απογειώθηκαν (εκτείνουν τα χέρια, σαν να είναι αεροπλάνα, και μιμούνται την 

απογείωση του αεροπλάνου σωματικά (κίνηση από κάτω προς τα πάνω) και ηχητικά με τη φωνή 

(από χαμηλά-ψηλά)) και μετά από πολλές μέρες ταξίδι προσγειώθηκαν στην Αμερική (εκτείνουν ξανά 

τα χέρια, και μιμούνται την προσγείωση του αεροπλάνου σωματικά (κίνηση από πάνω προς τα 

κάτω) και ηχητικά με τη φωνή (από ψηλά-χαμηλά))

Δεν ξέρουμε αν τελικά κατάφεραν να τραγουδήσουν σε εκείνη την πελώρια σκηνή, αυτό που  

έχει σημασία είναι ότι ταξίδεψαν για να τραγουδήσουν τα όνειρά τους.

Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε εμείς μια συναυλία γι' αυτούς, τραγουδώντας το όμορφο  

κομμάτι τους! 

3η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1ης  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• αυτοσχέδιο μικρόφωνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακολουθεί ξανά το τραγούδι “Η μικρή ντομάτα”. Ο δάσκαλος μπορεί να φέρει στην τάξη 

ένα αυτοσχέδιο μικρόφωνο, να χωρίσει τα παιδιά σε δύο ομάδες και όποια ομάδα δείχνει να 

τραγουδάει αυτή κάθε φορά. 
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3.2.2.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 17: Τραγούδι “Η μικρή ντομάτα” Full score, 1η δραστηριότητα, σ.170



3.2.3. Το νησί της άνοιξης

Θεματολογία: Άνοιξη-Χειμώνας (εποχές)

Ηλικία:6-8

Κάπου μέσα στη θάλασσα της Μουσικής και κοντά στον βυθό των Επτά Νοτών υπάρχει ένα  

πολύ μικρό νησάκι που δεν βρίσκεται σε κανέναν χάρτη. Ονομάζεται το “Το νησί της Άνοιξης” και  

εκεί μένουνε οι Λουλουδοάνθρωποι. Σε αυτό το νησί έχει πάντα ήλιο και ζέστη, ενώ παντού υπάρχουν  

κάθε λογής λουλούδια, μαργαρίτες, παπαρούνες, γαρίφαλα, τριαντάφυλλα. Οι Λουλουδοάνθρωποι

 τραγουδούν και χορεύουν όλη την ημέρα στα καταπράσινα λαγκάδια και στα δάση του νησιού  

τους. Και είναι πάντα πάρα πολύ χαρούμενοι! Κάθε πρωί όταν ξυπνάνε  λένε ένα χαρούμενο τραγούδι  

και έτσι ξεκινάνε την ημέρα τους. Το ίδιο κάνουν και κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν για να έχουν όνειρα  

χαρούμενα και γλυκά.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η “ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΑΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εμπέδωση μελωδικών διαστημάτων 3ης μικρής, 3ης  μεγάλης και  5ης καθαρής

• Πρώτη επαφή με το άκουσμα της μείζονος συγχορδίας

• Τραγούδι μείζονος συγχορδίας

• Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της μείζονας συγχορδίας

• Εισαγωγή του όρου συγχορδία, εξήγηση και ερμηνεία του

• Καλλιέργεια συνεργασίας

ΥΛΙΚΑ

• Τρεις εικόνες/καρτέλες διαφορετικού χρώματος με τις νότες Ντο, Μι και Σολ:
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Εικόνα 76: Καρτέλα με τη νότα Ντο Εικόνα 77: Καρτέλα με τη νότα Μι



• Το κουτί της Άνοιξης (ένα κουτί με έντονα χρώματα που έχει κολλημένα: λουλούδια, 

δέντρα, χαμόγελα...)

• Φάκελος που περιέχει ένα χαρτί που γράφει τον παρακάτω γρίφο: Για να μπορέσετε να 

τραγουδήσετε την “Προσευχή της Άνοιξης πρέπει  να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες: Η 

πρώτη ομάδα της άνοιξης θα τραγουδήσει την νότα στην πρώτη βοηθητική γραμμή του 

πενταγράμμου , η δεύτερη ομάδα την νότα που βρίσκεται γύρω από τη δεύτερη γραμμή και 

η τρίτη ομάδα την νότα που βρίσκεται γύρω από την πρώτη γραμμή του πενταγράμμου. 

Προσοχή όμως: Για να καταφέρετε να τραγουδήσετε την “Προσευχή της Μείζονας” όλες οι 

ομάδες πρέπει να είστε ενωμένες!  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος εμφανίζει και κολλά στον πίνακα τα χαρτόνια με τις εξής νότες: Ντο, Μι και 

Σολ. Υποδεικνύει στα παιδιά κάθε φορά από κάποιο διαφορετικό διάστημα έτσι ώστε να ακουστούν 

όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί (Ντο-Μι: 3η μεγάλη, Ντο-Σολ: 5η καθαρή, Μι-Σολ: 3η μικρή). Επίσης 

συστήνεται να δίνονται αρχικά ανιόντα διαστήματα και αργότερα κατιόντα.

Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία το παραπάνω και αφού ο δάσκαλος επιβραβεύσει τα 

παιδιά, συνεχίζει εξηγώντας ότι τώρα θα προσπαθήσουν κάτι πιο δύσκολο: Αρχικά χωρίζει τα 

παιδιά σε τρεις ομάδες και στη συνέχεια εμφανίζει το μυστικό κουτί της άνοιξης. Ανοίγουν όλοι 

μαζί το κουτί της Άνοιξης το οποίο περιέχει ένα γράμμα που λέει τα εξής: Για να μπορέσετε να 

τραγουδήσετε την “Προσευχή της Άνοιξης” πρέπει  να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες: Η πρώτη 

ομάδα της άνοιξης θα τραγουδήσει την νότα στην πρώτη βοηθητική γραμμή του πενταγράμμου (ο 

δάσκαλος ρωτά τα παιδιά πια νότα είναι αυτή), η δεύτερη ομάδα την νότα που βρίσκεται  γύρω από 
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Εικόνα 78: Καρτέλα με τη νότα Σολ



τη δεύτερη γραμμή (δάσκαλος ρωτά ποια είναι αυτή η νότα.) και η τρίτη ομάδα την νότα που 

βρίσκεται γύρω από την πρώτη γραμμή του πενταγράμμου (ο δάσκαλος ρωτά ξανά ποιά είναι αυτή 

η νότα.) Προσοχή όμως: Για να καταφέρετε να τραγουδήσετε την “Προσευχή της Μείζονας” όλες 

οι ομάδες πρέπει να είστε ενωμένες!

Έτσι, η πρώτη ομάδα ξεκινά τραγουδώντας την νότα Ντο,αλλά αντί τα παιδιά να λένε Ντο, 

λένε “Άνοιξη”, σύμφωνα με τον παλμό των τετάρτων, με ρυθμό τριών τετάρτων. Δηλαδή: 

Στη συνέχεια η δεύτερη ομάδα τραγουδά την νότα Σολ (κατά τον ίδιο τρόπο με πριν), ενώ η 

πρώτη ομάδα παραμένει σταθερή στο Ντο. Αφού ηχήσει όσο το δυνατόν καθαρότερα το διάστημα 

της 5ης καθαρής τραγουδά και η τρίτη ομάδα τη Νότα Μι κατά τον ίδιο τρόπο με τις άλλες ομάδες.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ηχεί η μείζονα συγχορδία. Ο δάσκαλος επιβραβεύει τα παιδιά που όλα 

μαζί μπόρεσαν να τραγουδήσουν την “Προσευχή της Μείζονας” και εξηγεί τα εξής: Όταν τρεις 

νότες ή παραπάνω ακούγονται μαζί, δηλαδή συνεργάζονται, τότε έχουμε μία συγχορδία. Άρα εμείς 

όλοι μαζί τραγουδήσαμε μία συγχορδία. Η συγχορδία αυτή επειδή είναι χαρούμενη όπως και οι 

κάτοικοι του νησιού της Άνοιξης, ακούγεται δηλαδή χαρούμενα, ονομάζεται μείζονα συγχορδία. Γι' 

αυτό το λόγο και η προσευχή που τραγουδήσαμε ονομάζεται η “Προσευχή της Μείζονας”.

Μια μέρα όμως, που οι Λουλουδοάνθρωποι είχαν στήσει ένα τρελό πανηγύρι στο “Νησί της  

Άνοιξης” εμφανίστηκε ένα μαύρο καράβι στη θάλασσα. Όταν το καράβι έφτασε στο νησί κατέβηκαν  

κάποιοι περίεργοι άνθρωποι που ήταν πολύ λυπημένοι και κατσουφιασμένοι. Καμία σχέση δηλαδή με  

τους Λουλουδοανθρώπους! Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονταν Χιονοάνθρωποι και είχαν έρθει από το  

μακρινό “Νησί του Χειμώνα”. Σε αυτό το νησί έχε πάντα πολύ κρύο και χιόνιζε κάθε μέρα. Και εκεί  

οι Χιονοάνθρωποι τραγουδούσαν αλλά το τραγούδι τους ήταν πάντα λυπημένο: ήταν η “Προσευχή 
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Εικόνα 79: Ρυθμικό μοτίβο "Άνοιξη" 3/4



της Ελάσσονας”.

2η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η “ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εμπέδωση μελωδικών διαστημάτων 3ης μικρής, 3ης μεγάλης, 5ης καθαρής

• Πρώτη επαφή με το άκουσμα της ελάσσονος συγχορδίας

• Τραγούδι ελάσσονος συγχορδίας

• Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της ελάσσονος συγχορδίας

• Καλλιέργεια συνεργασίας

ΥΛΙΚΑ

• Τρία χαρτόνια διαφορετικού χρώματος με τις Νότες Ρε, Φα και Λα (και διαφορετικού 

χρώματος από τα προηγούμενα):

• Το κουτί του Χειμώνα (ένα κουτί με σκούρα χρώματα που έχει κολλημένα: σταγόνες 

βροχής, χιόνι, λυπημένα πρόσωπα...)
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Εικόνα 80: Καρτέλα με τη νότα Ρε Εικόνα 81: Καρτέλα με τη νότα Φα

Εικόνα 82: Καρτέλα με τη νότα Λα



• Φάκελος που περιέχει ένα χαρτί που γράφει τον παρακάτω γρίφο: Για να μπορέσετε να 

τραγουδήσετε την “Προσευχή του Χειμώνα πρέπει  να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες: Η 

πρώτη ομάδα του Χειμώνα θα τραγουδήσει την νότα κάτω από την πρώτη γραμμή 

πενταγράμμου , η δεύτερη ομάδα την νότα που βρίσκεται στο δεύτερο διάστημα και η τρίτη 

ομάδα την νότα που βρίσκεται στο πρώτο διάστημα του πενταγράμμου. Προσοχή όμως: Για 

να καταφέρετε να τραγουδήσετε την “Προσευχή της Ελάσσονας” όλες οι ομάδες πρέπει να 

είστε ενωμένες!  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δραστηριότητα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Διαφοροποιήσεις:

• Οι νότες Ντο, Μι και Σολ αντικαθίστανται από τις νότες Ρε, Φα και Λα. 

• Εμφανίζεται το μυστικό κουτί του Χειμώνα. Ενώ το γράμμα λέει τα εξής: Για να μπορέσετε 

να τραγουδήσετε την “Προσευχή της Ελάσσονας” πρέπει  να ακολουθήσετε τις εξής 

οδηγίες: Η πρώτη ομάδα της χειμώνα θα τραγουδήσει την νότα κάτω από την πρώτη 

γραμμή του πενταγράμμου (ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά πια νότα είναι αυτή), η δεύτερη 

ομάδα την νότα που βρίσκεται στο δεύτερο διάστημα (δάσκαλος ρωτά ποια είναι αυτή η 

νότα.) και η τρίτη ομάδα την νότα που βρίσκεται στο πρώτο διάστημα του πενταγράμμου (ο 

δάσκαλος ρωτά ξανά ποιά είναι αυτή η νότα.) Προσοχή όμως: Για να καταφέρετε να 

τραγουδήσετε την “Προσευχή της Ελάσσονας” όλες οι ομάδες πρέπει να είστε ενωμένες!

• Ο δάσκαλος στο τέλος εξηγεί τα εξής: Η συγχορδία αυτή επειδή είναι λυπημένη όπως και οι 

κάτοικοι του νησιού του Χειμώνα, ακούγεται δηλαδή λυπημένα , ονομάζεται ελάσσονα 

συγχορδία. Γι' αυτό το λόγο και η προσευχή που τραγουδήσαμε ονομάζεται η “Προσευχή 

της Ελάσσονας”.

Οι Λουλουδοάνθρωποι πλησίασαν απορημένοι τους Χιονοανθρώπους. Σκέφτηκαν ότι κάτι  

έπρεπε να κάνουν για να γίνουν χαρούμενοι. Μιας και είχαν, λοιπόν, γλέντι αποφάσισαν να τους  

τραγουδήσουν “Το τραγούδι της Άνοιξης” για να χορέψουν και να τραγουδήσουν όλοι μαζί ενωμένοι  

και ευτυχισμένοι. 
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3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: “ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ”

ΣΤΟΧΟΙ

• Εισαγωγή στον ρυθμό των 9/8 και βιωματική προσέγγισή του

• Σύνδεση συγκεκριμένης κίνησης με συγκεκριμένο ρυθμο-μελωδικό μοτίβο

• Τραγούδι

ΥΛΙΚΑ

• Τραγούδι “Την άνοιξη” (CD Track No8 / Παρτιτούρα σ. 190)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο δάσκαλος, αρχικά απαγγέλλει ρυθμικά το εξής μοτίβο, ενώ ταυτόχρονα χτυπά ρυθμικά 

στα γόνατα σε κάθε λέξη:

Τα παιδιά επαναλαμβάνουν μαζί του. Έπειτα προσθέτει τη μελωδία, συνεχίζοντας τα 

χτυπήματα στα γόνατα όπως πριν:

Εφόσον η τάξη επιτύχει τα παραπάνω προχωρά στην διδασκαλία του τραγουδιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος τραγουδά αρχικά ολόκληρο το τραγούδι. Όταν εμφανίζεται το παραπάνω 

μελωδικό μοτίβο (μ.8,9,11,13,24,25.27,29) εκτελεί τα ρυθμικά χτυπήματα στα γόνατα. Αφού 

τελειώσει, ρωτά τα παιδιά αν έχουν να παρατηρήσουν κάτι ή αν κάτι τους φαίνεται γνωστό από 

αυτό που τραγούδησε.
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Εικόνα 84: Μελωδικό μοτίβο "Άνοιξη" 9/8

Εικόνα 83: Ρυθμικό μοτίβο "Την άνοιξη" 9/8



Στη συνέχεια προχωρά στην διδασκαλία του τραγουδιού. Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει 

ανά τετράμετρα. Δηλαδή αρχικά το κουπλέ, μ. 7-10 (με τους στίχους της πρώτης στροφής) και 

έπειτα το ρεφραίν, μ. 11-14. Έπειτα βάζει στη μελωδία του κουπλέ τους στίχους της δεύτερης 

στροφής. Τραγουδάει, στη συνέχεια, πρώτη και δεύτερη στροφή μαζί και έπειτα το ρεφραίν, ενώ 

προσθέτει ξανά τις ρυθμικές κινήσεις στα γόνατα όπου εμφανίζεται το συγκεκριμένο ρυθμο-

μελωδικό μοτίβο. Τα παιδιά επαναλαμβάνουν.

Στο τέλος μαθαίνουν και τους στίχους της τρίτης και τέταρτης στροφής (που έχουν την ίδια 

μελωδία με τα μ. 7-10) και τραγουδάνε ολόκληρο το τραγούδι.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Εισαγωγή στην ορολογία forte-piano/Εμπέδωση της ορολογίας forte-piano

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να τραγουδήσουν τις πρώτες δύο στροφές δυνατά και την 

τρίτη και τέταρτη στροφή σιγά. Το ρεφραίν τραγουδιέται πάντα δυνατά. 

• Αν έχει γίνει σε προηγούμενα μαθήματα εισαγωγή στις ορολογίες forte και piano ο 

δάσκαλος ρωτά τα παιδιά πως ονομάζονται στη γλώσσα της μουσικής το σιγά και το 

δυνατά. Υπενθυμίζει αν δεν θυμούνται και καταλήγει στο ότι η πρώτη και η δύτερη στροφή 

θα είναι piano ενώ η τρίτη και η τέταρτη forte.

• Αν δεν έχει γίνει σε προηγούμενα μαθήματα εισαγωγή στις ορολογίες forte και piano ο 

δάσκαλος εξηγεί ότι στη γλώσσα της μουσικής το σιγά ονομάζεται piano και το δυνατά 

forte. Kαταλήγει στο ότι η πρώτη και η δεύτερη στροφή θα είναι piano ενώ η τρίτη και η 

τέταρτη forte.

Από τότε οι Χιονοάνθρωποι είχαν μέσα στις καρδιές τους “Το τραγούδι της Άνοιξης” και το  

τραγουδούσαν ακόμα και όταν χιόνιζε ασταμάτητα. 
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Σημείωση: Το παραμύθι τελειώνει κατ' αυτόν τον τρόπο, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από 

τα παιδιά να βρούνε ένα δικό τους τέλος.
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3.2.3.1. Παρτιτούρες
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Παρτιτούρα 18: Τραγούδι “Την άνοιξη”, 3η δραστηριότητα, σ.187



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

4.1. Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις

Όπως ήδη αναφερθεί τα παραμύθια αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του 

παιδαγωγού, ένα όχημα που κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική και βοηθά τα παιδιά 

να προσεγγίσουν τη γνώση και να μάθουν αβίαστα, ευχάριστα και διασκεδαστικά. Είναι επομένως 

σκόπιμο να εντάσσεται στο ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου και κυρίως του νηπιαγωγείου και 

των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Είναι δυνατόν είτε να ‘’διδάσκεται’’ αυτόνομα ή να 

χρησιμοποιείται επικουρικά και παρενθετικά στα μαθήματα προκειμένου να κάνει τη γνώση πιο 

εύληπτη, κατανοητή και προσπελάσιμη. (Μερακλής, 1999, σ.199-214)

Ας μην λησμονούμε, παράλληλα ,το πόσο σημαντικό είναι το παιδί και η μουσική του 

συμπεριφορά να προσεγγίζεται λαμβάνοντας υπόψη και κατανοώντας τον μουσικό του κόσμο, 

ώστε να αναδεικνύεται ο πλούτος των αντιδράσεων του. Αυτό προϋποθέτει από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού την βαθμιαία υιοθέτηση μιας ιδιαίτερης στάσης παρατήρησης, ακρόασης και 

ανταπόκρισης στη μουσική των παιδιών και στις μουσικές τους συμπεριφορές. Πρόκειται για μία 

στάση που πρέπει να διαπνέει τη συνολική μουσική αγωγή και αλληλεπίδραση στην τάξη. 

(Δογάνη,2012,σ.47). Για τους παραπάνω λόγους προσπαθώντας να συνθέσω και να επεξεργαστώ 

τα μουσικά παραμύθια , μελέτησα χαρακτηριστικά συσχετιζόμενα, κατά κύριο λόγο, με 

δραστηριότητες τραγουδιού,κίνησης, ενορχήστρωσης και φυσικά του συνδυασμού όλων αυτών.

4.1.1. Για το τραγούδι

Στο κεφάλαιο 1.2 (σ.9) γίνεται μία σαφής διάκριση ανάμεσα στο τραγούδι που προέρχεται 

αυθόρμητα από τα ίδια τα μικρά παιδιά (τραγούδι με μικρά παιδιά) και το τραγούδι που 

προορίζεται για αυτά (τραγούδι για μικρά παιδιά). Επιθυμώντας τα τραγούδια που θα συνθέσω να 

είναι αρεστά σε μικρά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας έκρινα απαραίτητο να 
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μελετήσω το αυθόρμητο τραγούδι τους (χαρακτηριστικά, δομή), έτσι ώστε οι συνθέσεις μου να 

ανταποκρίνονται στις φυσικές τους δυνατότητες.

Παράλληλα, έλαβα υπόψιν μου το γεγονός του ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

από τραγούδι σε τραγούδι ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται το καθένα, 

καθώς καθεμιά από αυτές παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αναφορικά με την ικανότητα 

για τραγούδι. Ωστόσο, μιας και ο διαχωρισμός σε ηλικιακές ομάδες, όπως έχει ήδη αναφερθεί και 

στο πρώτο κεφάλαιο δεν είναι απόλυτος, τα τραγούδια που προορίζονται για παιδιά οφείλουν να 

συνάδουν με τα χαρακτηριστικά και το δυναμικό κάθε ομάδας στην οποία απευθύνονται. 

Με λίγα λόγια, το αυθόρμητο τραγούδι των ίδιων των παιδιών όπως επίσης και τα 

χαρακτηριστικά τους ως προς την ικανότητα για τραγούδι αποτέλεσαν για μένα έμπνευση και 

αντικείμενο μελέτης, για να είναι δυνατή η σύνθεση των τραγουδιών που πλαισιώνουν τα μουσικά 

παραμύθια της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα 

κυριότερα είδη και χαρακτηριστικά του παιδικού τραγουδιού παιδιών προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας και το πώς αυτά έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων των παραμυθιών.
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Χαρακτηριστικά Δραστηριότητα Παραμύθι Σελίδα
1. Μίμηση ήχων 8η: Το όνειρο της 

κοκέτας Ποντικίνας
Η κοκέτα Ποντικίνα 67

2. Μιμητικό τραγούδι  1η :Καθρέφτης Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

91

3. Τραγούδια pot pourri 
(τμήματα από ήδη 
γνωστά τραγούδια)

 1η : Τρίγωνα Κάλαντα Η φιλία των 
Χριστουγέννων 

164

4. Στιχάκια που 
περιλαμβάνουν 
άγγιγμα των μελών του 
σώματος

1η : Τα μέρη του σώματος Η κοκέτα Ποντικίνα 59

5. Επαναληπτικά 
μελωδικά μοτίβα-
επανάληψη ίδιας 
μελωδίας

 3η: Το τραγούδι της 
Άνοιξης (επαναληπτικό 

μελωδικό μοτίβο)

Το νησί της άνοιξης 187

6. Εναλλαγή σόλο και 
ομαδικού τραγουδιού

 1η : Τραγούδι “Η μικρή 
ντομάτα (σόλο:δάσκαλος, 
ομαδικό τραγούδι:παιδιά)

Η μικρή ντομάτα 170

7. Αντίληψη μελωδικής 
κίνησης (ανοδική και 
καθοδική πορεία 
μελωδίας)

4η : Τραγούδι “Η Χιονάτη 
και οι 7 νότες”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

98

8. Χρήση αστείων-
περίεργων λέξεων, 
χωρίς νόημα

12η : Τραγούδι “Το Βαλς 
της Χιονάτης” (λέξη 

ταρατατζούμ)

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

110

9. Συνοδεία τραγουδιού 
με οστινάτι ηχηρών 
κινήσεων

8η : Χορός Ράικο “Εδώ 
χορεύουν όλοι”

Το κυνήγι της 
Μουσικής

130

10. Κατανόηση φόρμας 5η : Pink Panther και 
φόρμα Ροντό

Το κυνήγι της 
Μουσικής

125

11. Τραγουδοπαιχνίδια  7η : Τραγουδοπαιχνίδι “Η 
μικρή Χιονάτη”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

104

12. Νανουρίσματα 7η: Νανούρισμα-
Χαλάρωση

Η κοκέτα Ποντικίνα 66

13. Ενδιάμεσες φωνήσεις 
(εναλλαγές ομιλίας και 
τραγουδιού)

3η : Δυνατά-σιγά/Φωνή 
ομιλίας-μελωδική φωνή

Η κοκέτα Ποντικίνα 61

Πίνακας 1: Κυριότερα είδη και χαρακτηριστικά του παιδικού τραγουδιού παιδιών προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας-Αξιοποίησή τους στα παραμύθια
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4.1.2.  Για την κίνηση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κίνηση δρα διαδραστικά, συνδυαστικά και συμπληρωματικά με 

την μουσική. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στο πλαίσιο των  μουσικών παραμυθιών που 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία . Η μουσικοκινητική αγωγή, όπως προκύπτει απ' ότι έχει 

αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 1.3. (σ.20), μπορεί να έχει πολλές μορφές, σύμφωνα με τους 

Μακροπούλου & Βαρελάς (σ.64):

• Τραγούδια δράσης: παραδοσιακά παιδικά τραγούδια (π.χ “περνά-περνά η μέλισσα”)

• Ρυθμική κίνηση Dalcroze

• Μουσικοκινητική αγωγή Orff

• Δημιουργική κίνηση (creative movement):χορός χωρίς συγκεκριμένη δομή, που προάγει τον 

αυθορμητισμό

• Χορός: αποτελείται από προκαθορισμένες κινήσεις

Ειδικότερα, το κινητικό στοιχείο, στα πλαίσια των παραμυθιών, χρησιμοποιείται :

• σε συνδυασμό με το τραγούδι (με τη μορφή χορογραφίας)

π.χ: Στο παραμύθι  “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”, η 12η δραστηριότητα: “Το βαλς της 

Χιονάτης” (σ.110).

• για να αποδώσει μουσικά στοιχεία και έννοιες (ρυθμό,παλμό, μελωδία, έκφραση,δυναμική), 

π.χ: Στο παραμύθι “Η φιλία των Χριστουγέννων”, η 3η δραστηριότητα: Τραγούδι “Άστρο 

Φωτεινό” (σ.167), όπου με την κίνηση αποδίδονται η μελωδική κίνηση και ο παλμός. 

• σε δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (συνειδητοποίηση μελών 

του σώματος, συντονισμός-ανεξαρτησία κινήσεων,αίσθηση του χώρου)

π.χ.: Στο παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα” η 1η δραστηριότητα: “Τα μέρη του σώματος” 

(σ.59).

• ως ελεύθερη κίνηση στο χώρο με τη μορφή του αυτοχεδιασμού 
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• π.χ.: Στο παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα” η 13η  δραστηριότητα: “Μουσικό χαλί-πανί” 

(σ.72).

• σε δραστηριότητες με τη χρήση του σώματος σαν ηχητική πηγή

π.χ.: Στο παραμύθι “Το κυνήγι της μουσικής” η 13η δραστηριότητα: “Το Σαββατόβραδο” 

(σ.139), μέσω των ηχηρών κτυπημάτων.

Παράλληλα τα μέσα υποβολής κίνησης (σύμφωνα με τη Σέργη), όπως ήδη έχουν αναφερθεί 

στο υποκεφάλαιο 1.3.(σ.20), που βρίσκουν εφαρμογή στις δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα 

παραμύθια είναι:

• Φωνή: 

Παραμύθι “Η μικρή ντομάτα, 2η δραστηριότητα: Ταξίδι με τα Μέσα Μεταφοράς (σ.172), 

μέσω των φωνήσεων για τη μίμηση των ήχων.

• Ρυθμικά κτυπήματα: 

Παραμύθι “Το κυνήγι της Μουσικής”, 13η δραστηριότητα “Τραγούδι: Το 

Σαββατόβραδο”(σ.139), μέσω των ηχηρών κτυπημάτων στα διάφορα μέρη του σώματος.

• Ρυθμός Λόγου:

Παραμύθι “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”,7η δραστηριότητα: Τραγουδοπαιχνίδι:”Η μικρή 

Χιονάτη” (σ.104), στο σημείο όπου γίνεται η ρυθμική απαγγελία,

• Τραγούδι:

- Βασικές κινήσεις, όπως περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα, κλπ.:

 Παραμύθι  “Η μικρή ντομάτα”,1η δραστηριότητα: Τραγούδι “Η μικρή ντομάτα”, 

(σ.170).

- Ελεύθερη κίνηση:

Παραμύθι “Το κυνήγι της μουσικής”,8η  δραστηριότητα: Τραγούδι “Χορός Ράικο” 

(σ.130), στο σημείο όπου ο δάσκαλος τραγουδά την μελωδία και τα παιδιά κινούνται-

χορεύουν ελεύθερα στο χώρο.

- Μιμητικές κινήσεις:
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Παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα”,10η δραστηριότητα: Τραγούδι “Θέλω να σε 

παντρευτώ” (σ.69), στο σημείο όπου τα παιδιά μιμούνται τα ζώα.

- Απλά τραγουδάκια παιχνίδια για κίνηση:

Παραμύθι “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”, 7η  δραστηριότητα: Τραγουδοπαιχνίδι “Η Μικρή 

Χιονάτη” , (σ.104).

• Κρουστά όργανα:

Παραμύθι “Το κυνήγι της Μουσικής”,10η  δραστηριότητα: Mambo Canon, (σ.133).

• Ηχογραφημένη μουσική-μουσικές συνθέσεις ενόργανης μουσικής:

Παραμύθι “Το κυνήγι της Μουσικής”,15η  δραστηριότητα: Ενεργητική ακρόαση “Bela 

bartok: 6 Romanian Dances”, (σ.142).

• Κίνηση με μουσική στο πιάνο:

Παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα”,5η  δραστηριότητα: Γρήγορα-αργά/Legato-staccato, (σ.64).

• Ελεύθερη κίνηση που καταλήγει σε καθορισμό βημάτων στη μουσική:

Παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα”,17η   δραστηριότητα: “Το κυνήγι της κοκέτας Ποντικίνας”, 

(σ.76).

• Ζώα, ανθρώπινοι χαρακτήρες και αντικέιμενα: 

Παραμύθι: “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”,2η  δραστηριότητα: “Η Χιονάτη και ο κηνυγός στο 

δάσος”, (σ.93), (ανθρώπινοι χαρακτήρες).

• Χρήση αντικειμένων στη κίνηση:

Παραμύθι “Η φιλία των Χριστουγέννων,1η δραστηριότητα: Στολίζουμε το δέντρο, 

(σ.164).

Επιπλέον, τα στοιχεία της Ρυθμικής Θεωρίας του Dalcroze, όπως αυτά παρατίθενται από 

τον Π. Ανδρούτσο (2004) στο υποκεφάλαιο 1.4 (σ.30) της παρούσας εργασίας, παρουσιάζουν κοινά 

σημεία επαφής με τον τρόπο που συνδυάζονται οι κινητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των 

μουσικών παραμυθιών. Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία αυτά με παραδείγματα εφαρμογής 

τους μέσα στα παραμύθια:
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• Το tempo και οι διαφοροποιήσεις του:

Στο παραμύθι “Η κοκέτα Ποντικίνα” στην 5η δραστηριότητα, όπου χρησιμοποιείται το 

κομμάτι: “Το σκούπισμα της κοκέτας Ποντικίνας” (σ.64), στα γρήγορα μέρη (Allegro) ο 

δάσκαλος και τα παιδιά τρέχουν επιτόπου ενώ στα πιο αργά μέρη (Andante) κινούνται στο 

χώρο περπατώντας.

• Δυναμική, διακυμάνσεις της και τονισμοί:

Στο παραμύθι “Το κυνήγι της μουσικής” στην 11η  δραστηριότητα: “Από τον ήλιο στη 

βροχή” (σ.136), γίνεται διδασκαλία των απότομων και σταδιακών αλλαγών της δυναμικής.

• Διάρκεια, Άρθρωση, Μέτρο, Παύσεις:

Στο παραμύθι “Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι” στην 2η δραστηριότητα: “Η Χιονάτη και κυνηγός 

στο δάσος” (σ.93), όταν στη μουσική υπάρχουν όγδοα, mp δυναμική και staccato, τα παιδιά 

κινούνται γρήγορα και ανάλαφρα. Όταν γίνεται αλλαγή σε τέταρτα, forte και marcato, τα 

παιδιά κινούνται πιο βαριά.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι οι μουσικές επιλογές που θα συνοδεύσουν την 

κίνηση είναι αρκετά σημαντικές για την επιτυχία των δραστηριοτήτων. Κατάλληλη μουσική 

θεωρείται αυτή που παρουσιάζει τα ίδια ρυθμικά και εκφραστικά στοιχεία με την επιδιωκόμενη 

κίνηση, ώστε μουσική και κίνηση να βρίσκονται ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο σύνολο. 

Παράλληλα, θεωρείται προτιμότερο τα ίδια τα παιδιά να μάθουν να συνοδεύουν, με η φωνή τους 

και με όργανα, την κίνησή τους. Έτσι, μουσική και κίνηση θα συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο σύνολο 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. (Μακροπούλου, & Βαρελάς,2001)

4.1.3. Για την ενορχήστρωση

Όπως έχει τονιστεί στο υποκεφάλαιο 1.4 (σ.30) η ενορχήστρωση που επιλέγεται θα πρέπει 

να είναι ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Τα κυριότερα όργανα που χρησιμοποιούνται στις 

ενορχηστρώσεις με τα παιδιά είναι αυτά της ορχήστρας Orff,και ιδιαίτερα τα κρουστά. Στη 

συνέχεια παρατίθενται συγκεντρωτικά τα όργανα της ορχήστρας Orff που χρησιμοποιούνται στις 

δραστηριότητες των μουσικών παραμυθιών.
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Όργανο            Κατηγορία Συν/
φία

Δραστηριότητα Παραμύθι Σελίδα

Φλάουτο με 
ράμφος-
φλογέρα

( Recorder)

Πνευστό R 15η Το κυνήγι της μουσικής 142

Glockenspiel 
(Καμπανόφων

ο)

Μελωδικό 
κρουστό

G 7η

16η

Η κοκέτα Ποντικίνα

Το κυνήγι της μουσικής

66

147
Ξυλόφωνο 

(Xylophone)
Μελωδικό 
κρουστό

X 11η Το κυνήγι της μουσικής 136

Μεταλλόφωνο 
(Metallophone)

Μελωδικό 
κρουστό

M 11η και
16η

Το κυνήγι της μουσικής 136 και 
147

Τρίγωνο 
(Triangle)

Μεταλλικό 
ρυθμικό 
κρουστό

Tr 11η, 
13η και 

16η

1η

Το κυνήγι της μουσικής

Η φιλία των Χριστουγέν-
νων 

136
139 και 

 147 
164

Κουδουνάκια 
(Jingle Bells)

Μεταλλικά 
ρυθμικά 
κρουστά

JB 2η

10η και 
11η

1η

1η

Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι
Το κυνήγι της μουσικής

Η φιλία των 
Χριστουγέννων 

Η μικρή ντομάτα 

93
133 και

136
164

170
Πιατίνια-
Κύμβαλα 
(Cymbals)

Μεταλλικά 
ρυθμικά 
κρουστά

C 7η και 
8η

11η

Η Κοκέτα Ποντικίνα

Το κυνήγι της μουσικής

66 και 
67
136

Καμπάσα 
(Cabasa)

Μεταλλικό 
ρυθμικό 
κρουστό

Ca 11η Το κυνήγι της μουσικής 136

Μαράκες 
(Maracas)

Ξύλινα 
ρυθμικά 
κρουστά

Mar 10η και 
16η

Το κυνήγι της μουσικής 133 και 
147

Δονούμενη 
κουδούνα 

(Vibra Slap)

Ξύλινο 
ρυθμικό 
κρουστό

VS 10η Το κυνήγι της μουσικής 133

Ξυλάκια 
(Claves)

Ξύλινα 
ρυθμικά 
κρουστά

Cl  11η

10η ,11η, 

13η και 
16η

Η κοκέτα Ποντικίνα
Το κυνήγι της μουσικής

70
133,136, 
139 και 

147
Χειροτύμπανο 
(Hand Drum)

Μεμβρανόφω-
νο ρυθμικό 

κρουστό

HD 3η

2η

1η

Η κοκέτα Ποντικίνα
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι
Το κυνήγι της μουσικής

61
93
118
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Τύμπανα 
Μπόνγκος 

(Bongo 
Drums)

Μεμβρανόφω-
να ρυθμικά 

κρουστά

Bong 10η και 11η Το κυνήγι της μουσικής 133 και 
136

Ταμπούρο 
(Snare Drum)

Μεμβρανόφω-
νο ρυθμικό 

κρουστό

SD 13η

10η, 
11η, 
13η,  

15η και 16η

Η κοκέτα Ποντικίνα
Το κυνήγι της μουσικής

72
133,
136,
139,

142 και
147

Ντέφι 
(Tambourine)

Μεμβρανόφω-
νο ρυθμικό 

κρουστό

Tam
b

11η,
13η και 16η

Το κυνήγι της μουσικής 136,
139 και

147
Πίνακας 2: Όργανα της ορχήστρας Orff που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες των μουσικών 
παραμυθιών.

Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραληφθεί να γίνει αναφορά στα όργανα τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις ενορχηστρώσεις των κομματιών και τραγουδιών της ηχογραφημένης 

μουσικής.(όργανα που δεν χρησιμοποιούνται από τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία της 

ενορχήστρωσης). Μέσω αυτών τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα διαφορετικά ηχοχρώματα και τις 

οικογένειες οργάνων, εμπλουτίζοντας τα ακουστικά τους ερεθίσματα. Στον παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται συγκεντρωτικά όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται στα τραγούδια και την 

ηχογραφημένη μουσική, και αποτελούν πρωτότυπες συνθέσεις.

Όργανο Κατηγο
-ρία

Συν/
φία

Κομμάτι/Τραγούδι Παραμύθι Σελίδα 
(Πα-
ρτι-

τούρα)

Track 
(CD)

Φλάουτο 
(Flute)

Ξύλινο 
Πνευ-
στό

Fl “Fuga Μπουρνοβαλιά”
“Το κυνήγι της κοκέτας 

Ποντικίνας”
“Η Χιονάτη και ο κυνηγός 

στο δάσος”
“Το τραγούδι του τρένου” 

(ορχηστρικό)

“Η μικρή ντομάτα”

“Την άνοιξη”

Η κοκέτα 
Ποντικίνα

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

Το κυνήγι της 
μουσικής

Η μικρή ντομάτα 

Το νησί της 
άνοιξης 

80
85

112

151

174

190

2
3

4

5

7

8

204



Κλαρινέτ
ο 

(Clarinet)

Ξύλινο 
Πνευ-
στό

Cl “Fuga Μπουρνοβαλιά”
“Το κυνήγι της Κοκέτας 

ποντικίνας”
“Η μικρή ντομάτα”

“Την άνοιξη”

Η κοκέτα 
Ποντικίνα

Η μικρή ντομάτα

Το νησί της 
άνοιξης 

80
85

174

190

2
3

7

8

Φαγκότο 
(Bassoon

)

Ξύλινο 
Πνευ-
στό

Bsn “Fuga Μπουρνοβαλιά”

“Pink Panther”

Η κοκέτα 
Ποντικίνα

Το κυνήγι της 
μουσικής

80

154

2

6

Τρομπέτ
α 

(Trumpet
)

Χάλκι-
νο 

Πνευ-
στό

Tr “Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

“Το τραγούδι του τρένου” 
(ορχηστρικό)

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

Το κυνήγι της 
μουσικής

112

151

4

5

Τρομπόνι 
(Trombo

ne)

Χάλκι-
νο 

Πνευ-
στό

Tbn “Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

“Pink Panther”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

Το κυνήγι της 
μουσικής

112

154

4

6

Glocken
spiel

Μελω-
δικό 

κρου-
στό

G “Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

112 4

Πιάνο 
(Piano)

Πληκ-
τρο-
φόρο

Pno “Το σκούπισμα της κοκέτας 
Ποντικίνας”

“Το κυνήγι της κοκέτας 
Ποντικίνας”

“Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

“Το τραγούδι του τρένου” 
(ορχηστρικό)

“Η μικρή ντομάτα”

“Την άνοιξη”

Η κοκέτα 
Ποντικίνα

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

Το κυνήγι της 
μουσικής

Η μικρή ντομάτα 

Το νησί της 
άνοιξης 

78

85

112

151

174

190

1

3

4

5

7

8

Τρίγωνο 
(Triangle

)

Ρυθμικό 
κρου-
στό

Tr “Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

“Την άνοιξη”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

Το νησί της 
άνοιξης 

112

190

4

8

Μαράκες 
(Maracas

)

Ρυθμικό 
κρου-
στό

Mar “Την άνοιξη” Το νησί της 
άνοιξης 

190 8

Κύμβαλα
-Πιατίνια 
(Cymbals

)

Ρυθμικό 
κρου-
στό

C “Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

112 4
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Woodblo
cks

Ρυθμικό 
κρου-
στό

W “Fuga Μπουρνοβαλιά”
“Το κυνήγι της κοκέτας 

Ποντικίνας”
“Η Χιονάτη και ο κυνηγός 

στο δάσος”

Η κοκέτα 
Ποντικίνα

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

80
85

112

2
3

4

Ντέφι 
(Tambou

ri
ne)

Ρυθμικό 
κρου-
στό

Tamb “Fuga Μπουρνοβαλιά”

“Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

Η κοκέτα 
ποντικίνα

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

80

112

2

4

Τύμπανα 
(Timpani

)

Ρυθμικά 
κρου-
στά

Timp “Το κυνήγι της κοκέτας 
ποντικίνας”

“Η Χιονάτη και ο κυνηγός 
στο δάσος”

Η κοκέτα 
ποντικίνα

Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι

85

112

3

4

Βιολί 
(Violin)

Έγχορ-
δο

Vln “Το τραγούδι του τρένου” 
(ορχηστρικό)

“Η μικρή ντομάτα”

Το κυνήγι της 
μουσικής

Η μικρή ντομάτα

151

174

5

7

Πίνακας 3: Κατάλογος των οργάνων που χρησιμοποιούνται στις ενορχηστρώσεις των  
τραγουδιών/ κομματιών των μουσικών παραμυθιών.

4.2. Γενικές οδηγίες προς τον δάσκαλο/παιδαγωγό

Ο ρόλος του παιδαγωγού/δασκάλου της μουσικής είναι κατά κύριο λόγο “να ακούει, να 

παρατηρεί και να αποδέχεται τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με πνεύμα 

γνησιότητας και ενσυναίσθησης” (Δογάνη,2012,σ.87). Οφείλει να αφουγκράζεται τις μουσικές τους 

εξερευνήσεις και αυθόρμητες δημιουργίες, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, και ανάλογα να 

προσαρμόζει την μέθοδο, το πλάνο και τον τρόπο διδασκαλίας του.

Παίρνοντας έναυσμα από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των παιδιών μπορεί να τα 

καθοδηγήσει κατάλληλα για να εκμαιεύσει επιθυμητά αποτελέσματα και να τα προτρέψει να 

προχωρήσουν λίγο παραπέρα. Θεμέλια αποτελούν η βούληση, η πρωτοβουλία και η επιθυμία των 

παιδιών πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε μουσική δραστηριότητα.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που είναι 

και το απαραίτητο συστατικό για να σημειωθεί ουσιαστική μάθηση. Ο ρόλος του δασκάλου 

αμβλύνεται και από απλός παιδαγωγός μετατρέπεται σε “εμψυχωτής”, γιατί ακούει ενεργά, 

προτείνει βιωματικές εμπειρίες, που μπορούν να αγγίξουν τα παιδιά αυθεντικά και τα βοηθά να 

αναστοχαστούν τα βιώματά τους. (Μπακιρτζής, 2010 στο: Δογάνη, 2012)
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το παιδί και η μουσική του συμπεριφορά να προσεγγίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη και κατανοώντας τον μουσικό του κόσμο, ώστε να αναδυκνείεται ο πλούτος 

των αντιδράσεων του. Αυτό προϋποθέτει από την πλευρά του παιδαγωγού τη βαθμιαία υιοθέτηση 

μιας ιδιαίτερης στάσης παρατήρησης, και ανταπόκρισης στη μουσική των παιδιών και στις 

μουσικές τους συμπεριφορές. (Δογάνη,2012, σ.47)

Άλλωστε, σκοπός του παιδαγωγού δεν αποτελεί η καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

στα παιδιά αλλά η επιθυμία της μάθησης, της έκφρασης, της συνεργασίας της επικοινωνίας και 

φυσικά η καλλιέργεια της αγάπης για τη μουσική. “Σύμφωνα με τον Lobrot (2004, σ.45) πρέπει να 

έχει την ικανότητα να μετατρέψει τις επιθυμίες των παιδιών από κλειστές και αμυντικές σε 

ανοικτές και ενεργητικές. Αυτό απαιτεί την εξαφάνιση της επιβολής” (Δογάνη, 2012, σ.89).

Συνοψίζοντας, ο ρόλος του μουσικοπαιδαγωγού είναι “να θέσει τον εαυτό του, τις γνώσεις, 

την εμπειρία και την εμπλοκή του στη υπηρεσία της ομάδας” (Μπακιρτζής, 2004), παρεμβαίνοντας, 

συνοδεύοντας και επηρεάζοντας στο βαθμό που είναι χρήσιμος για αυτήν (Δογάνη, 2012).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια να τοποθετηθεί ένα λιθαράκι στον 

εμπλουτισμό του μουσικού κόσμου των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η 

προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε από τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών, καθώς επέλεξα να επενδύσω 

μουσικά παραμυθιακές ιστορίες, έτσι ώστε να φέρω τα παιδιά μικρής ηλικίας σε επαφή με τη 

μουσική.

Τα κριτήρια επιλογής των παραμυθιών ήταν πολυποίκιλα όπως αισθητικά, ηθικά, 

παιδαγωγικά κ.α, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να ανταποκρίνονται στην ηλιακή φάση των 

παιδιών. Παρόλο που σε κάθε παραμύθι ορίζεται η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται, δεν 

πρέπει να λησμονούμε ότι κάθε ομάδα παιδιών “έχει διαφορετική δυναμική και διαφορετικές 

μουσικές εμπειρίες” (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2004, σ.46). Την παραπάνω άποψη ενισχύει ο 

Welch (2001), τονίζοντας ότι “θα έπρεπε πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι κάθε μαθητής ακολουθεί 

το δικό του “μονοπάτι” ανάπτυξης”. 

Παράλληλα αναπόσπαστο στοιχείο αποτέλεσε η αλληλεπίδραση παιδαγωγού-παιδιού. Από 

τη μία πλευρά, το παιδί είναι αυτό που καλλιεργεί την έμπνευση και δίνει το έναυσμα στον 

παιδαγωγό για τη δημιουργία μουσικών δραστηριοτήτων και από την άλλη ο παιδαγωγός αποτελεί 

το πρότυπο και το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί το παιδί για την μετέπειτα μουσική του 

ανάπτυξη. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν εμπερικλείει 

αποκλειστικά και μόνο μουσικούς στόχους αλλά κινείται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενθάρρυνσης 

των παιδιών έτσι ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θετικά βιώματα. Η καλλιέργεια 

της αγάπης για τη μουσική και η διδασκαλία της αποτελούν έναν απώτερο στόχο που βρίσκεται 

στην κορυφή μιας πυραμίδας. Τη βάση αυτής της πυραμίδας αποτελεί η καλλιέργεια του πνεύματος 

αγάπης, συνεργασίας και ηθικής. Η αγάπη και η συνεργασία ανάμεσα σε παιδαγωγό και παιδιά και 

ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά θα οδηγήσει βαθμιαία στην αγάπη για τη μουσική. 
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Γι΄αυτό τον λόγο κάποια παραμύθια που έχουν επιλεγεί προσπαθούν να μεταδώσουν ένα 

είδος κοινωνικού μηνύματος. Κατά την άποψη μου, η μουσική ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να 

καλλιεργηθεί και να ανθίσει μόνο μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, ας μην ξεχνάμε λοιπόν να τους το 

παρέχουμε. Ας αποτελέσει, λοιπόν, η αγάπη για το παιδί το σπόρο που θα φυτέψει την αγάπη για 

την μουσική.
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