
 Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά 

 

 Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς 

 

 Θέλω να ξέρετε ότι μου έχετε λείψει πολύ. Όλα μου έχουν λείψει, το 

γέλιο σας, οι φωνές σας,τα πειράγματά, τα τραγούδια σας. Ελπίζω να 

ανταμώσουμε πάλι, όσο πιο σύντομα γίνεται. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η 

μέρα θα επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο 

 

 Θα συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο των χρωμάτων και 

των ηχοχρωμάτων μέσα στη χώρα των μουσικών οργάνων. Ακολουθεί Φύλλο 

Εργασίας που περιλαμβάνει παιχνίδια και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να 

καλλιεργήσετε την ακουστική σας αντίληψη και τη μουσική σας μνήμη, αλλά 

και να διακρίνετε τα μουσικά όργανα. 
 

 Καλή διασκέδαση 

 

 Η Μουσικός  

 Κική Ποιμενάκη 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Ενότητα: Ηχόχρωμα-Μουσικά όργανα 

 

Στις παρακάτω δραστηριότητες θα ακούσετε, θα διακρίνετε και θα 

ταξινομήσετε μουσικά όργανα. 

 

Δραστηριότητα 1 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο.  

Προσπαθήστε να μαντέψετε ποιο όργανο ακούτε, προτού αυτό εμφανιστεί: 

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

 

 

Δραστηριότητα 2 

Για όσους δυσκολεύθηκαν να κάνουν τη δραστηριότητα της περασμένης 

εβδομάδας, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες: 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/askiseis/index.htm 

Επιλέξτε το κοριτσάκι (επίπεδο Β).  
Επιλέξτε:  

 το επίπεδο Β2 και κάνετε τις ασκήσεις 1, 3, 5. 
 το επίπεδο Β4 και κάνετε τις ασκήσεις 1, 4, 7 
 το επίπεδο Β5 και κάνετε την άσκηση 1. Τι παρατηρείτε σε σχέση 

με το ηχόχρωμα και το μέγεθος του κάθε οργάνου;   
       
 Αναλυτικά: 
 

 Από το επίπεδο Β επιλέξτε τον αριθμό 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=mLcl66mHMSY
http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/askiseis/index.htm


 

Κάνετε την άσκηση Β2 1/10, ακολουθώντας τις φωνητικές 

οδηγίες, κάνοντας "κλικ" στο μεγαφωνάκι πάνω αριστερά. 

 

Για να συνεχίσετε με τις ασκήσεις 3 και 5, χρησιμοποιήστε το βελάκι 

κάτω δεξιά.  
 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε τις ασκήσεις του επιπέδου Β2, πατήστε το βελάκι 

πάνω δεξιά και συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο στο επίπεδο Β4 και ύστερα 

στο Β5. 
 



 

 

Δραστηριότητα 3 
 

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
 http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6160 

Επιλέξτε την "εικόνα" με τα μουσικά όργανα (Διακρίνω τα χάλκινα από τα 

ξύλινα πνευστά) και ακολουθήστε τις οδηγίες. 
 

 

  
Δραστηριότητα 4 

 

 Επιλέξτε το όργανο που ακούγεται κάθε φορά στην παρακάτω διεύθυνση. Αν 

οι επιλογές σας είναι σωστές σας περιμένει μια έκπληξη! 
http://www.musicgames.net/livegames/orchestra/orchestra2.htm  
 

 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6160
http://www.musicgames.net/livegames/orchestra/orchestra2.htm

