
 

 

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς,  
ελπίζω να είστε όλοι καλά, με αποθέματα υπομονής και αισιοδοξίας.  
Παρακάτω σας παραθέτω μερικές ακόμη δραστηριότητες σχετικές με το μάθημα της 
μουσικής, με τις οποίες μπορείτε αν θέλετε να ασχοληθείτε. 
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους σας. 
Να είστε όλοι καλά! 
Με εκτίμηση, 
Ευαγγελία Μανώλη 
Μουσικός, ΤΕ 16.00.50 
 

1. Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο από κάποια 
μουσικά όργανα και μετά να τα δούμε στην οθόνη μας, ώστε να θυμηθούμε 
τον ήχο που παράγει το καθένα. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mkqxl8S_VEg 
https://www.youtube.com/watch?v=mLcl66mHMSY 

 
 

2. Εδώ, μπορούμε να ακούσουμε ήχους του σπιτιού. Αν θέλετε, μπορείτε να 
σταματάτε την αναπαραγωγή του video μόλις ακουστεί ο ήχος, να 
προσπαθείτε να μαντέψετε τι  ακούγεται και στη συνέχεια να συνεχίζετε την 
αναπαραγωγή, για να επαληθεύσετε την απάντησή σας. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9VYCKHMDAg0 

 
 



 

 

3. Εδώ, μπορούμε να εξασκηθούμε με τον ίδιο τρόπο σε ήχους που παράγονται 
από το ανθρώπινο σώμα. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_BW2fTv6hj8 

 
4. Στην παρακάτω δραστηριότητα μπορείτε να ακούσετε πατώντας στα 

ορθογώνια κουτάκια τους ήχους από κάποια μουσικά όργανα και να σύρετε 
πάνω σε αυτά την εικόνα που δείχνει το αντίστοιχο μουσικό όργανο.  

 

Τη δραστηριότητα θα τη βρείτε στο σύνδεσμο: 
https://learningapps.org/watch?app=1927153 

5.  Στο παρακάτω βίντεο, μπορούμε να ακούσουμε το Βαλς των λουλουδιών του 
Τσαϊκόφσκι, βλέποντας παράλληλα στην οθόνη μας τα μουσικά όργανα που 
ακούγονται. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8tnl_VMjVQ8&app=desktop 



 

 

 
Στη συνέχεια, μπορούμε να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι και από τη 

φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου, παρατηρώντας τα όργανα που παίζουν κάθε 
στιγμή. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fyBzCFLJFI 
 

6. Συνεχίζοντας τις κατασκευές, μπορούμε να πάρουμε πλαστικά μπουκάλια, να 
βάλουμε μέσα σπόρους καλαμποκιού, όπως φαίνεται και στην εικόνα μας, σε 
ένα άλλο μπουκάλι φασόλια ή οποιοδήποτε όσπριο επιθυμούμε, ρύζι, κοφτά 
μακαρονάκια, συνδετήρες κτλ και κουνώντας τα μπουκάλια να 
παρατηρήσουμε τη διαφορά του ήχου, ανάλογα με το αντικείμενο που υπάρχει 
σε κάθε μπουκάλι. 

 

 
 

 



 

 

7. Μπορούμε να εξασκηθούμε στο ρυθμό, παίρνοντας κάποιο από τα μουσικά 
όργανα που φτιάξαμε στο σπίτι ή κουζινικά σκεύη και χτυπώντας τα ρυθμικά, 
όπως υποδεικνύεται στην οθόνη μας στο απόσπασμα από τον Καρυοθραύστη 
του Τσαϊκόφσκι. Αν συναντήσουμε δυσκολία στο να τηρήσουμε το ρυθμό, 
μπορούμε απλά να δούμε το σχετικό βίντεο, παρατηρώντας τα ρυθμικά 
σχήματα μέσα από την εναλλαγή των εικόνων. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810 
 

8. Για να τονώσουμε τα πνευμόνια μας και να παίξουμε…μπορούμε να 
φτιάξουμε και έναν αυλό από καλαμάκια! Παίρνουμε καλαμάκια, τα κόβουμε 
σε διάφορα μεγέθη, τα τοποθετούμε από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, τα 
ενώνουμε με ταινία και είμαστε έτοιμοι. Φυσώντας τα καλαμάκια στην άκρη 
τους, παράγουμε ήχο. 

 

 
 

 
9. Τέλος, μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με χαρτοπετσέτες! Ακούγοντας 

οποιαδήποτε μουσική και βάζοντας μια χαρτοπετσέτα σε διαφορετική θέση 
κάθε φορά, για παράδειγμα πάνω στο κεφάλι μας (κρατώντας ίσια στάση), 



 

 

στο αυτί (γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι), στην κοιλιά (γέρνοντας πίσω το 
σώμα), στο σβέρκο (σκύβοντας μπροστά), στον αγκώνα (έχοντας το χέρι 
λυγισμένο), στην παλάμη (έχοντας το χέρι τεντωμένο), στη μασχάλη 
(κρατώντας το ένα χέρι κολλημένο στο σώμα), στο γόνατο (κάνοντας 
κουτσό), στον αστράγαλο (γυρίζοντας το πόδι στο πλάι), προσπαθούμε να 
κινηθούμε ρυθμικά, χωρίς να ρίχνουμε τη χαρτοπετσέτα κάτω. 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
http://dreamkindergarten.blogspot.com 
http://paizw-kai-blogarw.blogspot.com 


