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Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου γονείς,  

Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με αποθέματα υπομονής για όσο θα 

χρειαστεί να μείνουμε ακόμη στα σπίτια μας. Παρακάτω σας στέλνω 

μερικές ακόμη δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, που μπορείτε αν 

θέλετε να υλοποιήσετε.  

Με την ελπίδα να βγούμε αλώβητοι από τον ιό, σας εύχομαι ολόψυχα 

καλή συνέχεια και καλή δύναμη.  

Να είστε όλοι καλά! 

Με εκτίμηση,  

Ευαγγελία Μανώλη, 

Μουσικός, ΤΕ.16.00.50  
 

 

1. Αρχικά μπορούμε να φτιάξουμε μερικά μουσικά όργανα στο σπίτι με απλά 

ανακυκλώσιμα υλικά! 

 

Μαράκες από κονσερβοκούτια 

Για να φτιάξουμε αυτές τις μαράκες, μπορούμε να πάρουμε κουτιά αναψυκτικών ή 

οποιοδήποτε κονσερβοκούτι, να βάλουμε σε αυτά ρύζι, όσπρια ή μικρά χαλίκια και 

να κλείσουμε το άνοιγμά τους με μονωτική ταινία.  
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Μαράκες από σουρωτήρια 

Παίρνουμε δύο μικρά σουρωτήρια, βάζουμε μέσα στα διχτάκια τους κουδουνάκια ή 

κουμπιά, τα ενώνουμε, δένουμε τις λαβές τους με λαστιχάκια και έχουμε φτιάξει τις 

μαράκες μας! 

 
 

 

Μαράκες από αυγοθήκες 

Μπορούμε να πάρουμε μερικές αυγοθήκες μεταλλικές ή πλαστικές, μερικούς 

αποξηραμένους σπόρους ή χαλίκια, να τα τοποθετήσουμε στις θήκες και να τις 

κλείσουμε με λίγη μονωτική ταινία, φτιάχνοντας έτσι τις δικές μας μαράκες από 

αυγοθήκες! 

 

Γκρανκάσες από σπάτουλα και καπάκια από πλαστικά μπουκάλια 

Για να φτιάξουμε γκρανκάσες, μπορούμε να πάρουμε σπάτουλες ξύλινες και 

καπάκια του νερού, να τα τρυπήσουμε στη μέση, να τα περάσουμε σε κορδονάκια 

και να δέσουμε τα κορδονάκια στις τρύπες της σπάτουλας.  

 



 3 

Τύμπανο 

Μπορούμε να πάρουμε τενεκεδάκια, να αφαιρέσουμε το καπάκι τους, να 

τεντώσουμε ένα μπαλόνι στο άνοιγμά τους και να το δέσουμε καλά με λαστιχάκια. 

Έτσι, φτιάχνουμε τα δικά μας τυμπανάκια! 

Για μπαγκέτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξυλάκια από σουβλάκια, που στην 

άκρη τους θα έχουμε καρφώσει φελλούς ή απλά μολύβια!  
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Το ινδιάνικο καλάμι της βροχής 

Μπορούμε  να πάρουμε ένα ρολό από τελειωμένο αλουμινόχαρτο ή χαρτί κουζίνας,  

το οποίο θα κλείσουμε από τη μία μεριά με χαρτί και ταινία, να το γεμίσουμε με 

ρύζι και να το κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έτοιμο το καλάμι της βροχής! 

 

 
 

 

 

Ντέφι για ταραντέλες 

Μπορούμε να πάρουμε ένα πλαστικό πιατάκι και να το τρυπήσουμε σε τέσσερις ή 

παραπάνω πλευρές.  Τρυπάμε επίσης μερικά μεταλλικά καπάκια και τα περνάμε σε 

μικρά κομμάτια από σκοινάκι, τα οποία δένουμε στις τρύπες του πιάτου. Έτσι, 

φτιάχνουμε το δικό μας ντέφι! 
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Τα μαγικά γάντια  

Μπορούμε να ράψουμε κουμπιά σε παλιά μας γάντια και χτυπώντας τα χέρια μας ή 

το τραπέζι, να παράγουμε ήχους σε όποιο ρυθμό θέλουμε! 

  
 

 

2. Φτιάχνουμε μουσική μπάντα 

Με όλα τα παραπάνω αυτοσχέδια μουσικά όργανα, με αντικείμενα από το σπίτι 

που παράγουν ήχο, όπως καπάκια από κατσαρόλες, πλαστικές σακούλες, ένα 

δοχείο με ρύζι, δύο κουτάλια, ένα πλαστικό δοχείο και μία ξύλινη κουτάλα, 

μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας μουσική μπάντα! Βάζουμε το αγαπημένο μας 

τραγούδι και συνοδεύουμε χτυπώντας το δικό μας μουσικό όργανο! 

 

 

3. Μουσικοί καθρέφτες 

Επιλέγουμε μελωδίες που μας αρέσουν, στεκόμαστε απέναντι από τα παιδιά μας 

και τους λέμε να κάνουν ό,τι κάνουμε. Επιλέγουμε απλές, σταθερές, 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις, οι οποίες ακολουθούν τον παλμό της μουσικής. 

Έπειτα, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να γίνουν αυτοί ηγέτες και να 

καθοδηγήσουν εμάς να κάνουμε τις κινήσεις τους.  

Προτεινόμενες μελωδίες 

Top Cut underscore  

Happy - Farrell Williams 

Grande Gallop de concert  

 

4. Μουσικά αγάλματα 

Βάζουμε την αγαπημένη μας μουσική και χορεύουμε. Όταν σταματάμε τη μουσική 

θα πρέπει όλοι να παραμείνουν ακίνητοι μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η μουσική. 

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά, όταν η μουσική σταματάει, να 

μεταμορφώνονται σε δέντρα, λύκους, νεράιδες, δεινόσαυρους ή ό,τι αγαπάνε. 
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5. Ο Γιάννης λέει  

Μπορούμε να δώσουμε το όνομα Γιάννη σε ένα κουκλάκι ή αρκουδάκι το οποίο 

κρατάμε και να τραγουδήσουμε στα παιδιά τους πιο κάτω στίχους: 

'Ο Γιάννης λέει κτύπα πόδια 

Ο Γιάννης λέει κτύπα πόδια 

Ο Γιάννης λέει κτύπα πόδια,  

κτυπάμε μαζί'  

Καθώς τραγουδάμε αυτή τη μελωδία, κάνουμε την αντίστοιχη κίνηση και 

ενθαρρύνουμε τα παιδιά να τη μιμηθούν. Έπειτα, αλλάζουμε την οδηγία (π.χ κούνα 

τα χέρια, γύρνα γύρω, πηδάμε) και προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν το ίδιο.   

Βοηθητικό είναι το παρακάτω βίντεο:  

 
https://video.wixstatic.com/video/7fb8df_c0ab8fb7e5a64905abbc59e77b34a140/24

0p/mp4/file.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

6. Χορεύω με κορδέλες και μαντήλια 

Επιλέγουμε διάφορα είδη μουσικής και κουνάμε ή χορεύουμε με τα μαντήλια ή τις 

κορδέλες, προσπαθώντας να αποδώσουμε στην κίνηση το ύφος της μουσικής.  

 

Προτεινόμενες μουσικές: 

• Willialm Tell Overture: Final - Rossini  

• Hungarian Dance no5 - Brahms 

• The Blue Danube Waltz - Strauss 

• I like to move it - Madagascar movie  
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7. Κυλάω την μπάλα 

Καθόμαστε σε κύκλο έχοντας μια μπάλα. Τραγουδάμε τη φράση ¨Κυλάω την μπάλα 

στο (όνομα παιδιού)¨ και θα πρέπει αυτός που κρατάει την μπάλα να την κυλήσει 

προς το πρόσωπο του οποίου το όνομα λέει.  

Ακούστε τη μελωδία εδώ:  

 
https://video.wixstatic.com/video/7fb8df_216692adc02b4696b4cb152efac75a01/24

0p/mp4/file.mp4 

 

 

 

8. Μουσικό τηλέφωνο  

Παίρνουμε κάποιο αντικείμενο που παράγει ήχο ή κάποιο από τα μουσικά 

όργανα που φτιάξαμε, παίζουμε έναν απλό ρυθμό και το παιδί πρέπει να 

«απαντήσει», παίζοντας το ίδιο με εμάς.  

 

Μπορούμε ακούγοντας κάποιο τραγούδι, παίρνοντας χρωματιστά χαρτόνια και 

χτυπώντας τα χέρια μας επάνω με διάφορους συνδυασμούς ρυθμικά, να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ένα παράδειγμα βρίσκεται στο 

παρακάτω βίντεο. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&list=RDhPnM_lMBYfw&ind

ex=2 
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9. Το κλειδί του σολ 

Μπορούμε να εκτυπώσουμε το κλειδί του σολ και να το διακοσμήσουμε με 

νιφάδες καλαμποκιού ή κοφτά μακαρονάκια! 

 

 
 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.elniplex.com/ 

https://supermomrocks.me 

https://www.amusedcy.com 

https://fagottobooks.gr 


