
Οργανοκατασκευαστές της τάξης! 
 
Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου στο μάθημα της Μουσικής, οι 
μαθητές των τριών τμημάτων της Α’ τάξης επιδόθηκαν σε κατασκευές 
αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά και τα 
κατάφεραν μια χαρά!! Παρακάτω εμφανίζονται οι κατασκευές με 
τυχαία σειρά, έτσι όπως τις περιγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές. 
 
Μπράβο σε όλα τα παιδιά! 
 
 
 
 

Τμήμα Α3 
Τύμπανο 

 
Πρώτα πήρα ένα μεγάλο κουτί τόνου. Το έπλυνα και μετά το περιτύλιξα με αλουμινόχαρτο. 
Μετά έφτιαξα τις μπαγκέτες  παίρνοντας τρία ξυλάκια που τα κόλλησα μεταξύ τους. Τα 
περιτύλιξα και αυτά με αλουμινόχαρτο. Ύστερα κόλλησα πάνω τους μία γόμα για να μπορώ 
να χτυπώ στο καπάκι και να βγάζει ήχο! 
Γεωργία Φραγγεδάκη 

 
 

Χωρίς τίτλο 1 
 
Αυτό είναι ένα πνευστό 
όργανο από καλαμάκια. Είναι 
φτιαγμένο από 14 καλαμάκια 
και ζιλοτέιπ. Όταν φυσάς τα 
καλαμάκια βγάζει έναν 
υπέροχο ήχο. 
Όλγα Μπαλαντινάκη 
 
 
 



 
Χωρίς τίτλο 2 
 
Ψάχνοντας στο σπίτι μου για 
ανακυκλώσιμα υλικά, είδα τις 
άδειες κονσέρβες και σκέφτηκα 
ότι θα γινόντουσαν εύκολα 
τύμπανο. Για την κατασκευή μου 
χρειάστηκα δύο τενεκεδάκια 
από σκυλοτροφή, χρωματιστή 
μονωτική ταινία, δύο μπαλόνια, 
χαρτοταινία. Το όργανο αυτό 
παίζει τραβώντας το μπαλόνι 
προς τα πάνω, ή με τις 
μπαγκέτες ή και με τα χέρια. 
Χριστίνα Στεφανάκη 
 

Αυλός του Πάνα: Παίρνουμε 
οκτώ καλαμάκια, τα κόβουμε σε 4 
διαφορετικά μεγέθη. Μετά τα 
κολλάμε μεταξύ τους και 
κλείνουμε τις κάτω τρύπες. Το 
παίρνουμε και το βάζουμε κάθετα 
προς τα χείλη μας χωρίς να το 
αγγίζουμε και το φυσάμε. 
 

Μαράκες: Παίρνουμε δύο 
κουτάκια του γάλακτος για καφέ, 
τα καθαρίζουμε και τα αφήνουμε 
να στεγνώσουν. Έπειτα ρίχνουμε 
μέσα ρύζι, φακές ή ό,τι άλλο 
θέλουμε, τα κολλάμε και τους 
βάζουμε ένα χερούλι, ένα ξυλάκι 
από σουβλάκι. Τα ταρακουνάμε. 
 

Κιθάρα: Παίρνουμε ένα κουτί από 
χαρτομάντηλα, περνάμε τα 
λαστιχάκια και ύστερα βάζουμε 
δύο ξυλάκια στο πάνω μέρος του 
κουτιού, κάτω από τα λαστιχάκια 
και τα κολλάμε. Τραβάμε τα 
λαστιχάκια για να ακουστεί ο ήχος. 
Τόνια Παπαδάκη 

Αυτοσχέδια κιθάρα 
 
Πάντα μου άρεσε ο ήχος 
αλλά και η μορφή που έχει 
μια κιθάρα, οπότε αυτή την 
εργασία τη βρήκα αφορμή 
για να φτιάξω μία. Τα υλικά 
μου ήταν ένα κουτί 



παπουτσιών, δύο ξυλάκια μπογιάς, πρόκες, λαστιχάκια, κόλλα. Τα εργαλεία μου ένα ψαλίδι 
και ένα μαχαίρι. Αρχικά πήρα ένα κουτί παπουτσιών και του έκανα μια αρκετά μεγάλη 
τρύπα στο κέντρο του με ένα μαχαίρι. Έπειτα πήρα 6 πρόκες, τις έβαψα και αφού 
στέγνωσαν, έφτιαξα άλλες 6 μικρές τρύπες στο κουτί και έβαλα μέσα τις πρόκες. Πήρα λίγη 
κόλλα και την έβαλα γύρω γύρω από τις πρόκες ώστε όταν στεγνώσει να μην κουνιούνται. 
Την ώρα που στέγνωνε η κόλλα βρήκα δύο ξυλάκια, τα έβαψα και τα άφησα να 
στεγνώσουν. Μετά, αφού στέγνωσαν και τα δύο υλικά, έδεσα τα λαστιχάκια στις πρόκες με 
τον κατάλληλο τρόπο για να είναι τεντωμένα. Τέλος για να μη χτυπάνε οι χορδές στο κουτί, 
πήρα τα βαμμένα ξυλάκια και τα έβαλα από κάτω τους. Για να βγάλει ήχο κιθάρας, θα 
πρέπει να τσιμπήσουμε τις χορδές-λαστιχάκια. 
Χρυσούλα Χατζηδάκη 

 
 
Πνευστό από καλαμάκια: Την 
συγκεκριμένη ιδέα την πήρα από 
το διαδίκτυο. Καθώς έψαχνα 
μήπως βρω κάτι ενδιαφέρον για 
την κατασκευή που έπρεπε να 
φτιάξω είδα μία εικόνα με αυτό 
το πνευστό και αφού μου άρεσε 
και μου φάνηκε αρκετά εύκολο 
είπα να το φτιάξω. Τα υλικά που 
χρειάστηκα είναι απλά και τα 
έχουμε όλοι στο σπίτι μας. 
Χρησιμοποίησα οκτώ καλαμάκια, 

μερικά κομμάτια ζιλοτέιπ και ένα ψαλίδι. Αφού έκοψα τα καλαμάκια σε έξι διαφορετικά 
μεγέθη, τα κόλλησα με ζιλοτέιπ και το μουσικό μου όργανο ήταν έτοιμο. Για να παίξουμε 
μουσική με αυτό το πνευστό όργανο, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να το φυσήξουμε 
δυνατά. 
 
 

Τύμπανο: Την ιδέα για να 
φτιάξω το τύμπανο μου την 
έδωσε η καθηγήτρια της 
Μουσικής. Για να το φτιάξω 
χρησιμοποίησα ένα άδειο 
πλαστικό κουτάκι από παγωτό 
και ένα μπαλόνι. Έκοψα το 
στόμιο του μπαλονιού και 
έβαλα το υπόλοιπο με το 
στόμιό του να ακουμπάει στο 
χείλος του κουτιού. Για να 
παίξουμε το μουσικό όργανο 
αυτό πρέπει απλά να 
τραβήξουμε λίγο το μπαλόνι.   

 

Μαράκες: Για την κατασκευή τους, τα 
τρία απλά υλικά που χρησιμοποίησα ήταν: 
κόλλα, τέσσερα πλαστικά ποτήρια, και 
λίγο ρύζι. Πήρα το ένα ποτηράκι και του 
έβαλα λίγο ρύζι και ύστερα το κόλλησα με 



ένα άλλο ποτήρι. Αυτή τη διαδικασία την έκανα άλλη μια φορά για να έχουμε ένα ζευγάρι 
από μαράκες. Για να παίξουμε μουσική, πρέπει απλά να κουνήσουμε τις μαράκες πάνω και 
κάτω. 

 
Καλάμι της βροχής: Για να το φτιάξω χρησιμοποίησα ένα ρολό από χαρτί υγείας, 
καρφίτσες, ρύζι και λίγο χαρτόνι. Πήρα το ρολό και κάρφωσα πάνω του αρκετές καρφίτσες. 
Μετά έκλεισα το ένα άνοιγμα του ρολού με χαρτόνι και έβαλα μέρα ρύζι. Αργότερα έκλεισα 
και το άλλο άνοιγμα. Τύλιξα και το εξωτερικό όλο με χαρτόνι. Για να παίξουμε αυτό το 
όργανο, χρειάζεται απλά να το κυλήσουμε σε μια λεία επιφάνεια!! 
Χριστίνα Στρατινάκη 

 
Μαράκες: Όταν είδα ότι 
τέλειωσε η συσκευασία του 
αποσμητικού, τότε σκέφτηκα 
ότι θα ήταν καλή ιδέα να 
φτιάξω μια μαράκα. Πήρα 
λίγο ρύζι και λίγες φακές και 
τα έβαλα στο αποσμητικό. 
Απέξω τους έβαλα κόλλα για 
να κολλήσουν οι 
χαρτοπετσέτες. Τα άφησα 
σχεδόν μία ώρα να 
στεγνώσουν και μετά ήταν 
έτοιμες. 
 

Μπαστούνι της βροχής: Είχαμε πάρει χαρτί για την κουζίνα και μας τέλειωσε. Τότε πήρα 
ένα κουτάκι καρφίτσες και 
τις κάρφωσα στο ρολό. 
Έβαλα μέσα φακές και ρύζι, 
και έκλεισα τις δύο άκρες με 
χαρτόνι. Πήρα κόλλα και 
κόλλησα με μεγάλη 
χαρτοπετσέτα εξωτερικά. Το 
άφησα για μια ώρα να 
στεγνώσει και μετά ήταν 
έτοιμο και αυτό! 
Σοφία Τσουρουνάκη 

 
 
 

Μπαστούνι της βροχής: Πήρα έναν χάρτινο κύλινδρο 
που χρησιμοποιείται για σχέδια αρχιτεκτονικής, το γέμισα 
καρφιτσώνοντας πάρα πολλές καρφίτσες, έβαλα στο 
εσωτερικό του ρύζι και κάλυψα τον κύλινδρο εξωτερικά με 
κορδόνι για να είναι πιο όμορφο. Κουνώντας αργά τον 
κύλινδρο ακούμε τον ήχο που μας θυμίζει τη βροχή που 
πέφτει. Η βροχή μου αρέσει και γι’ αυτό το έφτιαξα. 
 



Μαράκες: Πήρα ένα κουτάκι του 
καφέ, έφτιαξα μπαλάκια από 
αλουμινόχαρτο, τα έβαλα μέσα και 
το κάλυψα με αλουμινόχαρτο σαν 
καραμέλα. Πετώντας τη μαράκα από 
το ένα στο άλλο κουνιούνται οι 
βώλοι και δημιουργούν ήχο! 
Δημήτρης Παπαμανωλιουδάκης 
 
 

Κιθάρα μαύρη: Στην αρχή πήρα μια κανονική κιθάρα και φελιζόλ και σχεδίασα το σχήμα 
της. Το έβαψα, του έβαλα ένα κουτί για να ακούγεται πιο δυνατά ο ήχος και τέλος του 
έβαλα τις χορδές οι οποίες ήταν μερικά λαστιχάκια. Τα έδεσα σε βίδες. 
 

Κιθάρα κουτί: Πήρα ένα κουτί παπουτσιών, άνοιξα 
μια τρύπα στη μέση, το τύλιξα με εφημερίδες και του 
πέρασα λαστιχάκια. 
 

Μπαστούνι της βροχής: Παίρνουμε ένα ρολό, 
καρφώνουμε πρόκες, βάζουμε ρύζι και κλείνουμε τις 
άκρες.  

 
Ντραμς: Παίρνουμε κουτάκια της 
μπογιάς, τα ανοίγουμε από κάτω, τα βάφουμε και τα κολλάμε όλα μαζί. 
Γιώνη Τόσκα 
 
 
 
 
 
 



Μπαστούνι της βροχής. 
Το σκέφτηκα με το θόρυβο της 
βροχής που έτρεχε και τον άκουγα. 
Πρώτα πήρα δύο ρολά από χαρτί 
υγείας, έβγαλα το χαρτί και άφησα 
μόνο το χαρτόνι. Μετά τα ένωσα 
με συρραπτικό, τύλιξα γύρω τους 
χαρτόνι και το κόλλησα με ζιλοτέιπ.  
Λευτέρης Μυσιρλάκης 
 
 
 

Τμήμα Α1 
Μικρό τύμπανο: Πρώτα από 

όλα σκέφτηκα να φτιάξω αυτό το 
όργανο διότι είναι πολύ απλό και 
εύκολο. Επίσης έφτιαξα αυτό το 
όργανο από την ιδέα που μου 
έδωσε μια κοπελιά. Για να το 
κατασκευάσω χρειάστηκα: 
μπαλόνια, ψαλίδι, κόλλα, 
μπουκάλι. Πρώτα απ’ όλα έκοψα 
το μπουκάλι και μετά έβαλα το 
μπαλόνι πάνω από το κομμένο 
μπουκάλι και το κόλλησα με 
κόλλα. Για να παίξει αυτό το όργανο, τσιμπάς το μπαλόνι. 
 

Αυλός του Πάνα: Σκέφτηκα να φτιάξω τον αυλό του Πάνα, γιατί από την πρώτη στιγμή 

που το είδα, ήθελα να ακούσω τον ήχο που παίζει. Για να κατασκευάσω αυτό το όργανο 
χρειάστηκα: καλαμάκια, κόλλα, λεπτό σίδερο, ένα γκαζάκι και ένα ψαλίδι. Πρώτα έκοψα 
κάποια καλαμάκια σε διάφορα μεγέθη και τα κόλλησα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 
Άναψα το γκαζάκι και ζέστανα το σίδερο και άνοιξα από μία τρύπα λίγο πιο κάτω από το 

επιστόμιο. Επειδή αυτό το 
όργανο δεν έχει άλλες οπές, το 
κάθε καλαμάκι βγάζει έναν 
μοναδικό ήχο όταν φυσάς απ’ 
το επιστόμιο. 
 

Κιθάρα: Σκέφτηκα να 

φτιάξω την κιθάρα αφού μου 
έδωσε την ιδέα η κυρία μου. 
Πρώτα, πρώτα, πήρα ένα κουτί 
παπουτσιών και έφτιαξα έναν 
κύκλο στη μέση του κουτιού. 
Έπειτα έκοψα τον κύκλο και 
σχηματίστηκε μια τρύπα. Στη 

συνέχεια έβαψα το κουτί με άσπρο χρώμα. Έβαλα τα χοντρά λαστιχάκια με τη σειρά και 
έπειτα έβαλα έναν καβαλάρη από κάθε μεριά. Για να παίζει αυτό το όργανο πρέπει να 
τραβήξεις τα λαστιχάκια, να τα αφήσεις για να ακουστεί ήχος.  
Σάρα Μπενντάι 



 

Αυτοσχέδιο κιθάρας 
 
Η κιθάρα είναι ένα μουσικό 
όργανο στην κατηγορία με τα 
Χορδόφωνα, όπως το μαντολίνο, 
το μπουζούκι, κ.α. Σκέφτηκα να 
κάνω το αυτοσχέδιο αυτού του 
οργάνου διότι είναι το αγαπημένο 
μου όργανο και μου αρέσει ο ήχος 
του. Το αυτοσχέδιο κιθάρας είναι 
πολύ εύκολο. Πρώτα απ’ όλα 
χρειαζόμαστε ένα κουτί 
παπουτσιών άδειο, δύο 
μαρκαδόρους, 3-4 μεγάλα 
λαστιχάκια, κόλλα και ένα κοπίδι. Αρχικά έκοψα με το κοπίδι έναν κύκλο στο καπάκι του 
κουτιού. Στη συνέχεια για να μη φαίνεται στο κουτί η μάρκα των παπουτσιών, κλπ, με 
ταινία περιτύλιξα τα σημεία αυτά ώστε να μη φαίνεται τίποτα, παρά μόνο το χρώμα. Μετά 
τοποθέτησα του δύο μαρκαδόρους πάνω στο καπάκι και τους κόλλησα με κόλλα. Όταν η 
κόλλα στέγνωσε άρχισα να τοποθετώ ένα ένα τα λαστιχάκια, το ένα δίπλα στο άλλο σε 
συγκεκριμένη απόσταση. Τέλος αφού έχουμε φτιάξει το αυτοσχέδιο κιθάρας μπορούμε 
πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσουμε. Επιπλέον αφού ήδη ξέρουμε ότι η κιθάρα είναι 
χορδόφωνο «Νυκτό», παίζεται με πένα! 
Γιώτα Αρχοντάκη 
 

Τυμπανάκι 
 
Αποφάσισα να φτιάξω 
ένα τυμπανάκι διότι τα 
μεγάλα τύμπανα είναι 
από τα αγαπημένα μου 
μουσικά όργανα και οι 
ήχοι που παράγουν μου 
αρέσουν πολύ και έτσι 
σκέφτηκα να φτιάξω κι 
εγώ ένα τέτοιο. Επίσης 
ήταν πολύ εύκολο να το 
κατασκευάσεις και έτσι 
το επέλεξα. Για να το 
κατασκευάσω χρειάστηκε 

να πάρω ένα μεταλλικό κουτάκι από «Caprice», να το αδειάσω και να βγάλω το καπάκι, και 
να το βάψω με μαύρο σπρέι. Ύστερα πήρα  ένα μπαλόνι, του έκοψα το λαιμό και το 
τοποθέτησα σαν καπάκι στο στόμιο του κουτιού, με απαραίτητη προϋπόθεση το μπαλόνι 
να είναι τεντωμένο. Για τις μπαγκέτες πήρα δύο ξυλάκια από σουβλάκι και πάνω στο 
καθένα έβαλα έναν φελλό.  Το τυμπανάκι μπορεί να παράγει ήχο με δύο τρόπους: 
α)τσιμπώντας το μπαλόνι με το χέρι, β) χτυπώντας το μπαλόνι με την μπαγκέτα. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο ήχος είναι σχεδόν ίδιος με ένα αληθινό τύμπανο! 
Μαρία Βουράκη   
 

 



Τα κουνιστά μπουκαλάκια 
 

Το όργανο που θα 
κατασκευάσω είναι οι 
μαράκες. Τις σκέφτηκα 
επειδή είναι εύκολες στην 
κατασκευή τους. Επίσης 
έχουν ωραίο ήχο και πάντα 
ήθελα να παίξω μαράκες. Τις 
κατασκεύασα με 
ανακυκλώσιμα και 
συνηθισμένα υλικά: δύο 
μπουκάλια, λίγες φακές ή 
ρύζι, δύο χοντρά κλαριά, 
χαρτοταινία, χαρτόνια και 

μπογιές. Έβαλα τις φακές στα μπουκάλια, αργότερα τα ξύλα και τα έδεσα με τη 
χαρτοταινία.  Έπειτα για να διακοσμήσω τις μαράκες κόλλησα τα χαρτόνια και τις έβαψα με 
διάφορα σχέδια για να είναι όμορφες.  Οι μαράκες παίζονται εύκολα. Παίρνουμε τη μια στο 
ένα χέρι και την άλλη στο άλλο και τις κουνάμε στο ρυθμό της μουσικής! 
Σοφία Καζαλάκη 
 

Κιθάρα: Για να κατασκευάσω την κιθάρα μου πρώτα 

πήρα ένα κουτί της ΒΙΟΧΥΜ, κόκκινη μπογιά τοίχου, ένα 
μαχαίρι και ένα πιάτο. Πρώτα πήρα το πιάτο, σχεδίασα 
μία τρύπα πάνω στο κουτί και μετά την έκοψα. Στη 
συνέχεια πήρα την κόκκινη μπογιά και το έβαψα. Την 
επόμενη μέρα που είχε στεγνώσει, πήρα πετονιά και 
βίδες με παξιμάδια, έκοψα την πετονιά και την έσφιξα 
με τη βίδα και το παξιμαδάκι. Στο τέλος χρησιμοποίησα 
δύο μαρκαδόρους που είχαν τελειώσει για 
καβαλάρηδες. Το όργανο αυτό παίζεται τσιμπώντας τις 
χορδές. 
 

Τύμπανο: Για να κατασκευάσω το τύμπανο πήρα ένα 

κουτάκι από “Caprice”, ένα από χυμό ντομάτας, δύο από 
γάλα και ένα από κολώνια. Μετά ένα πινέλο, κόκκινη 

μπογιά και μπαλόνια. Πρώτα 
πήρα τα κουτάκια και τα έβαψα 
κόκκινα και τα άφησα να 
στεγνώσουν. Την επόμενη μέρα 
που είχαν στεγνώσει, πήρα τα 
μπαλόνια, έκοψα το στόμιό τους 
και τα έβαλα στα κουτιά. Τα 
τύμπανα αυτά παίζονται 
τσιμπώντας τα τεντωμένα 
μπαλόνια. 
Γεωργία Λαγουδάκη 
 
 



 

Κιθάρα και τύμπανα: Επέλεξα να κατασκευάσω μία 

κιθάρα και τρία τύμπανα γιατί είναι όργανα τα οποία θα 
ήθελα να μάθω όταν μεγαλώσω. Η ιδέα μου για την 
κιθάρα είναι βασισμένη στο μονόχορδο του Πυθαγόρα ενώ 
τα τύμπανα μετατρέπονται ανάλογα με τη χρήση τους σε 
μαράκες. Τα υλικά που χρησιμοποίησα είναι απλά. Για την 
κιθάρα χρησιμοποίησα ένα ξύλο, οκτώ πρόκες, τέσσερα 
διαφορετικά μεγέθη πετονιάς και μαρκαδόρους. Ενώ, για 
τα τύμπανα πήρα ρύζι, τενεκεδένια κουτάκια και 
μπαλόνια. Την κιθάρα την κατασκεύασα σε 3-4 ώρες ενώ 

τα τύμπανα 
σε μισή ώρα. 
 
Μυρτώ 
Λαγουδάκη 
 

 
 
 
 

 
Το τύμπανό μου 
 
Πρώτα πήρα έναν κουβά μπογιάς, μετά πήρα ταινία και 
την τύλιξα γύρω από τον κουβά. Πήρα ένα τρυπάνι και 
έκανα δύο τρύπες στον κουβά, πήρα και ένα σκοινί και 
έβαλα τις άκρες του σκοινιού μέσα στις τρύπες για να το 
κρεμάω από το λαιμό. Για τις μπαγκέτες πήρα δύο κλαδιά 
ελιάς και τα ξεφλούδισα.   
Σέρτζιο Ντέντα. 
 
 
 
 

 
 

Τύμπανα 
 
Σκέφτηκα να φτιάξω τύμπανα με 
μπαγκέτες, διότι από μικρός ήθελα να 
αγοράσω ντραμς και να κάνω μουσικό 
συγκρότημα με τους φίλους μου. Η 
κατασκευή τους είναι εύκολη. Πρώτα, 
παίρνεις μια άδεια αλουμινένια 
συσκευασία από γάλα εβαπορέ και το 
ξεπλένεις. Αφού στεγνώσει, του κολλάς 
ένα χαρτόνι ή χαρτί Α4 και ζωγραφίζεις 
πάνω ό,τι σου αρέσει.  Έπειτα παίρνεις 



ένα μπαλόνι, του κόβεις το λαιμό με ένα ψαλίδι και το προσαρμόζεις σε μία από τις δύο 
πλευρές του κουτιού. Ύστερα παίρνεις δύο ξυλάκια από σουβλάκι και στις μυτερές άκρες 
τους βάζεις φελλό. Τέλος παίρνεις τις μπαγκέτες και χτυπάς τα μπαλόνια. Αν σε περίπτωση 
που κάποιος θέλει να ακούγεται περισσότερο ο ήχος, μπορεί να ανοίξει με ένα ανοιχτήρι τη 
μία άκρη του κουτιού. 
Αλέξανδρος Μπαλωμενάκης 
 
 
 
 
 

Τμήμα Α2 
 

Μαράκες-τύμπανο 
 
Υλικά: αλουμινένιο κουτί, 
μονωτική ταινία, φάβα. Εκτέλεση: 
Στο αλουμινένιο κουτί βάζω φάβα 
και κλείνω με μονωτική ταινία. 
Γιάννης Σαρινάκης 
 
 
 
 
 

 

 

Μαράκες 
 

Εφτιάξαμε τις μαράκες επειδή είναι 
εύκολες στη χρήση και στο 
φτιάξιμο. Επίσης βγάζουν και 
παράγουν ωραίο ήχο. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήσαμε είναι: πήραμε 
ένα μπουκάλι, βάλαμε μέσα ρύζι 
και μετά το σκεπάσαμε με 
εφημερίδα και ζιλοτέιπ. Το έργο 
αυτό το φτιάξαμε μαζί με ένα φίλο 
μου από την τάξη. 
 
Μανούσος Δημητρουλάκης 
Γιάννης Μπουλταδάκης. 
 

 

 

 

 

 



Ντέφι  
 

Για να φτιάξω αυτό το 
μουσικό όργανο, 
εμπνεύστηκα από μία 
ταινία. Τα υλικά που 
χρησιμοποίησα  είναι τα 
εξής: σπρέι (γκρι), φύλλο 
αλουμινίου, δύο βίδες, 
τρία μικρά κομμάτια 
σίδερο, έξι μεταλλικά 
καπάκια. Αρχικά ζέβλωσα 
το αλουμίνιο, ώστε να 
πάρει κυκλική μορφή και 
στην άκρη του το βίδωσα 
με μια βίδα για να παραμείνει το σχήμα του όπως το ήθελα. Έπειτα πήρα τα καπάκια και τα 
τρύπησα με τη δεύτερη βίδα.  Έτσι πέρασα το σύρμα ανά δύο καπάκια και τα έδεσα 
ανάλογα για να κάνουν ήχο. 
 
Μαρία Αστρουλάκη 
 

 

Μαράκες: Έκανα μαράκες επειδή από μικρός μου άρεσε 
να κατασκευάζω όργανα που να βγάζουν ήχο, με ξύλα, με 
πλαστικό, με σίδερο και με άλλα υλικά. Μαράκες έφτιαξα 
επειδή δεν θέλουν πολλή ώρα να κατασκευαστούν και 
είναι ένα πολύ εύκολο όργανο. Τις έφτιαξα με δύο 
γιαουρτοτσίκαλα, και τα έβαψα γκρι χρώμα επειδή μου 
αρέσει πολύ το γκρι. Τους έβαλα μέσα πέτρες, για να 
κάνουν θόρυβο, δυνατό και καλό. Μου αρέσουν οι 
μαράκες. Μου αρέσει να κάνω πράγματα μόνος μου. 
  

Τυμπανάκι:  Έκανα τυμπανάκι επειδή χτυπάει ωραία. Για 

να το  κατασκευάσω χρειάστηκα πολύ χρόνο επειδή στην 
αρχή δεν έβρισκα τη μπογιά, που μου έδωσε η αδερφή 
μου. Χρησιμοποίησα μαύρη μπογιά. 
 
Γιώργος Βουράκης 
 

Τύμπανο «Τρούλη» 
 
Αρχικά πήρα ένα κονσερβόκουτο, 
αφαίρεσα την ετικέτα του, πήρα 
ένα μπαλόνι πράσινο, το έκοψα 
στην άκρη και το έβαλα πάνω από 
το κουτί. Για να γίνει πιο όμορφο το 
τυμπανάκι του έβαλα και γκοφρέ 
πράσινο για να ταιριάξει με το 
μπαλόνι. Το τύμπανο το ονόμασα 
«τρούλη». Τέλος έφτιαξα τα 



ξυλάκια του από ξυλάκια για σουβλάκι, τους έβαλα πάνω και πλαστελίνη για να μην 
τρυπήσει το μπαλόνι. 
Γιώργος Παπαδάκης 
 

Μικρά τυμπανάκια 

 
Τα μικρά τυμπανάκια, όπως τα λέω εγώ «ο Μιτς, ο Κιτς και η Μίνι» είναι μια τριάδα από 
μικρά αλουμινένια δοχεία που τα εμπνεύστηκα από τον πραγματικό ήχο που κάνουν τα 
τύμπανα στην παρέλαση. Τα κατασκεύασα με πολύ απλά υλικά που ο καθένας μπορεί να 
έχει σπίτι του. Δηλαδή χρησιμοποίησα αλουμινένια δοχεία, τα οποία κάλυψα την κενή τους 
πλευρά με διαφανή μεμβράνη. Έπειτα έβαλα ένα λαστιχάκι γύρω από το εξωτερικό χείλος 
του δοχείου για να κρατήσει τεντωμένη τη μεμβράνη. Ύστερα αφαίρεσα το λαστιχάκι και 
κόλλησα περιμετρικά με ζιλοτέιπ τη διαφανή μεμβράνη. Τέλος πήρα πλαστελίνη και ξυλάκι 
για σουβλάκια και έφτιαξα τις μπαγκέτες μου. Τα τυμπανάκια παίζονται χτυπώντας τις 
μπαγκέτες πάνω στη διαφανή μεμβράνη με ρυθμό. Και έτσι είναι έτοιμα τα τύμπανα. 
 
Αργυρώ Πετραντωνάκη 
 

 

Τύμπανο 
 
Το όργανο που έφτιαξα το σκέφτηκα διότι ήταν αρκετά 
εύκολο αλλά και μου άρεσε ο ήχος του. Τα υλικά που 
χρησιμοποίησα ήταν τα εξής: ένα τενεκεδένιο δοχείο, μία 
σακούλα, ζιλοτέιπ και ροζ χαρτόνι. Επίσης τις μπαγκέτες τις 
έφτιαξα με μολύβι και γόμα. Το τύμπανο παίζεται με 
μπαγκέτες αλλά και με το χέρι. 
 
Αγγελική Μαρκαντωνάκη 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Άρπα 
 
Η άρπα είναι ένα χορδόφωνο, νυκτό 
μουσικό όργανο που παίζεται με τα χέρια, 
γι’ αυτό και ονομάζεται έτσι. Έχει 
μαγευτική μελωδία και συνήθως παίζεται 
από γυναίκα. Οι κανονικές άρπες έχουν 46 
χορδές και ρυθμίζονται από τρία πεντάλ, 
όπως το δεξί που είναι το πεντάλ της 
διάρκειας. Οι άρπες τις περισσότερες 
φορές και ιδιαίτερα οι πιο σύγχρονες είναι 
ψηλές όσο ένας άνθρωπος ή και 
ψηλότερες. Το άτομο το οποίο παίζει άρπα 
είναι καθιστό. Η ιδέα μου να φτιάξω μια 
άρπα ήταν κάτι αυθόρμητο και κάτι ωραίο. 
Ήταν βέβαια πολύ δύσκολη η κατασκευή 
και γι’ αυτό χρειάστηκα αρκετή βοήθεια 
από τον πατέρα μου. Στην αρχή δεν ήξερα 
από τι υλικό να την κατασκευάσω. Έπειτα, 
μετά την απόφαση του υλικού, δηλαδή του 
σίδερου και την απόρριψη του ξύλου, 
σχεδίασα τη μορφή της. Πρώτα βρήκαμε 
ένα παλιό σκουριασμένο σίδερο το οποίο 
το απορρίψαμε λόγω της ανικανότητάς του 
στα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι 
αγοράσαμε ένα νέο σίδερο το οποίο το 

λυγίσαμε και επειδή δεν είχαμε την ειδική κόλλα το πήγαμε σε ειδικό. Όταν πήρε το 
επιθυμητό σχήμα, κάναμε τρύπες, λιμάραμε και περάσαμε την πετονιά που ήταν χοντρή 
για να μη σπάσει κατά τη διάρκεια του σφιξίματος. Τέλος την έβαψα με κίτρινο χρώμα και 
περίμενα να στεγνώσει. Ο ήχος ακόμα και αν δεν είναι ακριβής, με τη σύγχρονη άρπα έχει 
διαφορές στο ύψος και στο χρώμα.  Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου, για τη βοήθειά 
του στο δύσκολο αυτό μουσικό όργανο. 
Ελευθερία Αντωνιάδη 

 

Μαράκες 
 
Τα υλικά που χρησιμοποίησα 
είναι: μπουκάλια αναψυκτικών, 
ρύζι, ξηροί καρποί, τέμπερες. 
Αρχικά έβαψα τα μπουκάλια  
των αναψυκτικών. Αφού 
στέγνωσαν έβαλα ρύζι στο ένα 
μπουκάλι και ξηρούς καρπούς 
στο άλλο. Έκλεισα με μια 
μεμβράνη το πάνω μέρος, 
πρόσθεσα σχέδια πάνω στο 
μπουκάλι και ήταν έτοιμο! Το 
όργανο αυτό παίζεται με έναν 
πολύ απλό τρόπο. Απλά κουνάς 
ρυθμικά το μπουκάλι. 
Ελευθερία Κυριακάκη 



Χωρίς τίτλο 3 
 

Σκέφτηκα να κάνω το 
τύμπανο επειδή είναι 
εύκολο και επειδή έχει 
εύκολα υλικά. Πήρα ένα 
γυάλινο βάζο της 
μαρμελάδας  και έβαλα 
από πάνω τη μεμβράνη. 
Μετά πήρα κάποια 
ξυλάκια από σουβλάκια 
και τα κάρφωσα σε έναν 
φελλό. Το τύμπανο 
παίζεται καθώς χτυπάω 
πάνω του τις μπαγκέτες. 
Μιχάλης Καρφάκης 

 

 

Χωρίς τίτλο 4 
 
Το σκεφτήκαμε γιατί ήταν εύκολο στην κατασκευή του 
και μας άρεσε πολύ. Χρησιμοποιήσαμε γυάλινο 
μπουκάλι, χαρτί τετραδίου και ζιλοτέιπ.  Πρέπει να το 
κουνάς με το χέρι πέρα δώθε.  
Παρασκευάς Αστροπαλίτης 
Νίκος Μερόλλη 


