
Αγαπητοί µου γονείς,  

Αναπάντεχα ο ιός µας αναστάτωσε µε τον δικό του τρόπο. 

Μέσα στη δύσκολη αυτή κατάσταση, καλούµαστε όλοι να 

προσαρµόσουµε την καθηµερινότητά µας και να βρούµε τρό-

πους, ώστε να µείνουµε όρθιοι εµείς και οι δικοί µας άνθρωποι. 

Εύχοµαι από καρδιάς να βγούµε όλοι κατά το δυνατόν αλώ-

βητοι από αυτή τη δοκιµασία. Με τις παραινέσεις του υπουρ-

γείου, σας στέλνω και εγώ δραστηριότητες και διαδικτυακές 

πηγές σχετικές µε τη µουσική, που µπορείτε να αξιοποιήσετε µε 

τα παιδάκια σας, τώρα που «µένουµε σπίτι».  

Καλή δύναµη σε κάθε µέτωπο! 

 

Με εκτίµηση, 

Ευαγγελία Μανώλη 

Μουσικός, ΤΕ16.00.50 

 

1. Η παρακάτω διαδικτυακή εφαρµογή, καθιστά τη µουσική 

πιο προσιτή µέσω διασκεδαστικών, πρακτικών πειραµα-

τισµών, επιτρέποντας τα παιδιά να την εξερευνήσουν, ενώ 

επιτρέπει να παράγουν ήχους και να δηµιουργήσουν 

εύκολα δικές τους µελωδίες. 

 

CHROME MUSIC LAB 

 

 
 



Μπορείτε: 

 

  Να φτιάξετε το δικό σας τραγούδι! 

        
  Να πειραµατιστείτε µε ρυθµούς! 

       
 

  Να δείτε σε φασµατογράφηµα ήχους από µουσικά 

όργανα, ζώα κ.α.! 

            
 

 

  Να ακούσετε µείζονες και ελάσσονες συγχορδίες! 

          



  Να δείτε σε γραφική αναπαράσταση τα ηχητικά κύµατα 

που παράγουν διάφοροι ήχοι! 

            
 

  Να ακούσετε αρπίσµατα µε επιλογή πιάνου ή άρπας και 

επιλέγοντας τον τόνο και την ταχύτητα που επιθυµείτε!  

            
 

  Να συνδυάσετε µουσική και χρώµα, φτιάχνοντας µια 

γραφική παρτιτούρα! 

          
 

  Να φτιάξετε τη δική σας µελωδία! 

             



  Να πειραµατιστείτε µε τη φωνή σας, χρησιµοποιώντας το 

VOICE SPINNER! 

       
 

  Να δείτε οπτικοποιηµένες συχνότητες και να δείξετε πώς 

µπορούµε να "χτίσουµε" συγχορδίες µε 

το HARMONICS : 

           
 

  Να οπτικοποιήσετε γνωστά µουσικά κοµµάτια µε 

το PIANO ROLL: 

           
 

  Να πειραµατιστείτε µε τις συχνότητες και τις 

ταλαντώσεις: 

         



 

  Να δείτε πώς παίζονται οι χορδές µε το STRINGS: 

           
 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσµο θα µεταφερθείτε στην 

ιστοσελίδα της εφαρµογής: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

            

 

2. Μπορούµε να παίξουµε επίσης µε την πλαστελίνη, 

δηµιουργώντας νότες και µουσικά σύµβολα, όπως για 

παράδειγµα τα παρακάτω: 

 

  
 

 

Αν δεν έχετε πλαστελίνη στο σπίτι, παρακάτω σας παραθέτω 

ένα σύνδεσµο που δείχνει πώς µπορούµε µε απλά υλικά να 

φτιάξουµε στο σπίτι τη δική µας πλαστελίνη! 

 https://youtu.be/OmAPZumpjAQ  

 

 



3. Μπορούµε ακόµη, µε σκεύη της κουζίνας, όπως κουτάλια, 

φλιτζανάκια, ποτήρια, κατσαρόλες, τρίφτες, ακούγοντας 

το εµβατήριο των κουζινικών “March of the kitchen 

utensils”, να παίξουµε µουσική, συνοδεύοντας ρυθµικά ή 

και όπως µπορούµε τη µουσική που ακούµε! 

      
 

Το εµβατήριο των κουζινικών: https://youtu.be/yi96gfl_Dog 

 

 

4. Το Παιχνιδοτράγουδο BIM BUM!! 

Μπορούµε, βάζοντας το παιχνιδοτράγουδο να παίζει, 

https://youtu.be/aXZWgOf2lSA, 

να προσπαθήσουµε να µιµηθούµε τις κινήσεις που βλέπουµε. 

 

Το BIM αντιστοιχεί σε ΠΑΛΑΜΑΚΙ: 

 



Το BUM αντιστοιχεί σε ΣΤΡΑΚΕΣ: 

 
 

Το BIDDY θέλει ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ: 

 
 

 

5. Μπορούµε να θυµηθούµε την αλφαβήτα, ακούγοντας 

τραγουδάκια για κάθε γράµµα, διασκεδάζοντας 

παράλληλα µε τις όµορφες εικόνες που συνοδεύουν τα 

βίντεο 

 

       
https://www.youtube.com/playlist?list=PL347F1F33BFE8AF9 

 



ή να ακούσουµε τραγούδια για να θυµηθούµε τα χρώµατα, όπως 

τα παρακάτω: 

 

-Κόκκινο: https://youtu.be/dLK30FSJljI 

 

 

-Πορτοκαλί: https://youtu.be/pzqKH_jScdA 

 

 

-Κίτρινο: https://youtu.be/nxGeifys23A 

 

 

-Πράσινο: https://youtu.be/cxNZE5Q9NP4 

 

 

-Μπλέ: https://youtu.be/SHsBJpmpN6I 

 

 

-Μοβ: https://youtu.be/Q0gMcB-gFVs 

 

Άλλωστε, το διαδίκτυο είναι γεµάτο από τέτοιες συλλογές 

µουσικών τραγουδιών, που µπορούµε εύκολα να ακούσουµε µε 

τα παιδιά.  

 

6. Οι Ηχοϊστορίες, στις οποίες επενδύουµε ένα παραµύθι µε 

ήχους, βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία 

τους και να αναπτύξουν την έµφυτη δηµιουργικότητά 

τους. Οι ήχοι που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν στις 

ηχοϊστορίες, µπορεί να είναι είτε από µουσικά όργανα 

(κρουστά όργανα τάξης όπως: ντέφια, µαράκες, 

καστανιέτες, ξύστρες, πιατίνια, ξυλάκια, ταµπουρίνα, 

µεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, τρίγωνα, κουδουνάκια κ.α.), 

είτε από ηχογόνα αντικείµενα (µπουκάλια, τενεκεδάκια, 

ποτήρια κ.α.), είτε ήχοι που προέρχονται από το σώµα 

(πόδια, χέρια, στόµα), είτε από τη φωνή. Παράλληλα µε 

τους ήχους και ανάλογα µε την ιστορία, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τα παιδιά και κινήσεις µε το σώµα, 



οι οποίες έχουν µιµητικό χαρακτήρα, κυρίως όταν 

ερµηνεύουν ζώα, πουλιά και ανθρώπινους χαρακτήρες. 

Στο σπίτι, επειδή δεν έχουµε τα µουσικά όργανα που 

προτείνονται, µπορούµε και πάλι να πάρουµε κουζινικά 

σκεύη που παράγουν ήχο! 

 

Μία ηχοϊστορία είναι: «Ο βασιλιάς Αργός και η αρκούδα». 

 

 

 
 

Μπορείτε να την ακούσετε στον παρακάτω σύνδεσµο: 

https://youtu.be/mct4o20G_ek 



Μία άλλη ηχoϊστορία είναι: «Με το άλφα και το Ρο τραγουδάω 

και εγώ». 

 

 

 



 
 

Μπορείτε να την ακούσετε στον παρακάτω σύνδεσµο: 

https://youtu.be/QmBhVkehR1k 

 

 

7. Στον παρακάτω σύνδεσµο, µπορούµε να µάθουµε και να 

ακούσουµε τα µουσικά όργανα! 

 
http://mikrapaidia.gr/ccs1/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=76&Itemid=101 

 
 



8. Στον παρακάτω σύνδεσµο, µπορούµε να ακούσουµε τους 

ήχους από τα µουσικά όργανα που βλέπουµε, απλά 

πατώντας πάνω στον κάθε µουσικό µε το ποντίκι µας! 

 
http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm 

 

9. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΙΑΝΟ! 

Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει στα παιδιά πατώντας τα πλήκτρα 

του πιάνου να παράγουν ήχους, κάνοντας τους δικούς τους 

αυτοσχεδιασµούς! 

 
http://photodentro.edu.gr/photodentro/virtual_piano_v2.0_pidx0

023564/ 

 

 

10. Το ίδιο και εδώ, παίζοντας αυτή τη φορά Ντραµς! 

 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5842 

 



 

11. Εδώ µπορούµε να ακούσουµε τις νότες της µουσικής 

σκάλας και να αυτοσχεδιάσουµε! 
 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5835 

 

Πριν σας αποχαιρετήσω, σας παραθέτω έναν σύνδεσµο µε 

επιλογές έργων κλασικής µουσικής, που µπορεί να συνοδεύει 

κάθε σας δραστηριότητα, µε την ελπίδα να σας ταξιδέψει έστω 

για λίγο στην ..άνοιξη, τη χαρά και την αισιοδοξία! 

https://www.kasetophono.com/2020/03/louloudia.html  

  

 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

• Παίζω µε µουσική, http://paizomemousiki.blogspot.com 

• Αερόστατο, www.mikrapaidia.gr 

• Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, EducationalTVGreece, 

https://www.youtube.com/channel/UCmPFMK8vqxO7bE

FtXWrszDA 

• Φωτόδεντρο, photodentro.edu.gr 

• Audepicault, 

http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm 


