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1. Οι περιπέτειες του ήχου

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

Ήχοι που µεταµορφώνονται σε εικόνες! 
Κοίταξε τις παρακάτω εικόνες και σηµείωσε µε ένα Χ όποιες δείχνουν έναν ήχο. όποιες δείχνουν έναν ήχο.Χ όποιες δείχνουν έναν ήχο.ΧΧ όποιες δείχνουν έναν ήχο.Χ
Όταν το καταφέρεις, προσπάθησε να τους µιµηθείς µε τη φωνή σου. 

Ήχοι που χάνονται και ήχοι που διαρκούν.Ήχοι που χάνονται και ήχοι που διαρκούν.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήχου είναι η Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήχου είναι η 
διάρκεια, δηλαδή πόσο µακρύς ή πόσο σύ-διάρκεια, δηλαδή πόσο µακρύς ή πόσο σύ-
ντοµος µπορεί να είναι.
Παρατήρησε προσεχτικά τις παρακάτω εικό-Παρατήρησε προσεχτικά τις παρακάτω εικό-
νες, σκέψου τον ήχο τους και σηµείωσε µία νες, σκέψου τον ήχο τους και σηµείωσε µία •
όταν ο ήχος που της ταιριάζει είναι σύντοµος όταν ο ήχος που της ταιριάζει είναι σύντοµος 
και µία  όταν είναι µακρύς. όταν είναι µακρύς. όταν είναι µακρύς. όταν είναι µακρύς.

ίου - ίου - ίου

πλιτς πλατς

Θα χρειαστείς: χαρτί ζωγραφικήκήκ ς.
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  4 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  5 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  3 η

Ένα διαφορετικό µουσικό έργο!Ένα διαφορετικό µουσικό έργο!
Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις 
ένα µικρό µουσικό απόσπασµα.
Μάντεψε ποιους από τους παρακάτω 
ήχους άκουσες. Σηµείωσε µε ένα Χ τη σω- τη σω- τη σω-Χ τη σω-ΧΧ τη σω-Χ
στή απάντηση.

Το ξέρεις ότι ο ήχος µπορεί να γίνει σχήµα;
Αν ζωγράφιζες τον ήχο που κάνει: 

Παίξε µαζί µε τους συµµαθητές σου το παρακάτω παιχνίδι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του δασκάλου σας και χωριστείτε σε οµάδες. Με την οµάδα 
σου διαλέξτε δύο ή τρία από τα παρακάτω σχήµατα και σχεδιάστε τα σε ένα λευκό 
χαρτί µε τη σειρά που θέλετε. Στη συνέχεια βρείτε για κάθε σχήµα έναν ήχο από το 
σώµα σας. Στο τέλος παρουσιάστε αυτό που έχετε ετοιµάσει ή διαλέξτε να παρουσιά-
σετε την εργασία κάποιας άλλης οµάδας.

...τι σχήµα θα έβαζες στον καθένα;

το νερό που βράζει,  οι ακρίδες όταν πηδάνε, ένας ανεµοστρόβιλος

Σχήµατα

6

Ήχοι

Ντιν
-ΝΝτταανν

ίου-
ίίουυ-ίίου ΜΜππααµµ!! ΜΜππααµµ!!



            Τώρα πια γνωρίζεις τα περισσότερα µουσικά όργανα! Το καθένα από              Τώρα πια γνωρίζεις τα περισσότερα µουσικά όργανα! Το καθένα από  
αυτά έχει το δικό του ηχόχρωµα. Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις µερι-αυτά έχει το δικό του ηχόχρωµα. Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις µερι-
κά από τα παρακάτω όργανα.
Άκουσέ τα προσεχτικά και βάλε σε κύκλο αυτά που άκουσες.
Γράψε κάτω από κάθε µουσικό όργανο το όνοµά του.

Ένωσε µε µια γραµµή τα όργανα που βλέπεις µε την οικογένεια που ανήκουν.

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

Έγχορδα

Πνευστά

Κρουστά

2. Ηχόχρωµα - ήχος και χρώµα µαζί
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  4 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  3 η

∆οκίµασε να λύσεις το µουσικό σταυρόλεξο.µουσικό σταυρόλεξο.

1

1

2

3

3

Οριζόντια
1. Για να ακουστεί ο ήχος τους, πρέπει να τα χτυπήσεις.
2. Ήχος και χρώµα. Μπορούν να γίνουν µια λέξη;
3. Αλλιώς ονοµάζονται ξυλάκια. 

Κάθετα
1. Πώς αλλιώς ονοµάζεται η ξύστρα;
2. ∆εν είναι πιάτα, είναι ........................ .
3. Ποιο µουσικό όργανο γεµίζουµε µε χάντρες, σποράκια 
και άλλα µικρά αντικείµενα;

                        Μαγική εικόνα!
           Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις αποσπάσµατα από µουσικά όργανα.           Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις αποσπάσµατα από µουσικά όργανα.
       Ξεκίνησε µε αυτό που θα ακούσεις πρώτο και ένωσε µε µια γραµµή όλα τα µου-       Ξεκίνησε µε αυτό που θα ακούσεις πρώτο και ένωσε µε µια γραµµή όλα τα µου-
σικά όργανα µε τη σειρά που ακούγονται. ∆είξε στον δάσκαλο και στους συµµαθητές  
                               σου το σχήµα που δηµιουργήθηκε.

2
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

3. Αναζητώντας τον ρυθµό της µουσικής

Άκουσε τον δάσκαλό σου να παίζει µε διάφορα κρουστά µουσικά όργανα.
Σηµείωσε µε ποια µουσικά όργανα παίζει σταθερό ρυθµό. Βάλε σε έναν 
κύκλο τη σωστή απάντηση και συµπλήρωσε το κρουστό µουσικό όργανο 
που ακούς.

1. Ακούω να παίζει ....................................................

2. Ακούω να παίζει ....................................................

3. Ακούω να παίζει ....................................................

Ακολουθήστε τις οδηγίες του δασκάλου σας και χωριστείτε σε µικρές 
οµάδες. Κάθε οµάδα ξεχωριστά διαλέξτε ένα αγαπηµένο σας τραγούδι 
και παρουσιάστε το στους συµµαθητές σας χτυπώντας τον ρυθµό του µε και παρουσιάστε το στους συµµαθητές σας χτυπώντας τον ρυθµό του µε 
κρουστά µουσικά όργανα.

Mερικές φορές στη µουσική 
υπάρχει σταθερός ρυθµός.

Mερικές φορές στη µουσική 
δεν υπάρχει σταθερός ρυθµός.
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  3 η

Κοίτα! Ένα µουσικό τρίγωνο. 
Έχει και αυτό τον δικό του 
ρυθµό.

∆ιάβασε και παίξε τον ρυθµό του
χτυπώντας τα χέρια σου στο θρανίο πολ-
λές φορές συνεχόµενα σαν να βλέπεις 
τρία όµοια τρίγωνα.

Προσπάθησε να βρεις συλλαβές και ρυθµό 
για τα παρακάτω σχήµατα. Όταν το κα-
ταφέρεις, διάλεξε ένα κρουστό µουσικό 
όργανο και παρουσίασέ τα στον δάσκαλο 
και στους συµµαθητές σου. 
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

Τέλος, σκέψου και φτιάξε νέους ήχους µε τη φωνή σου. Γράψε τους σε ένα λευκό 
χαρτί και παρουσίασέ τους στους συµµαθητές σου.

∆υνατά σιγανά Γρήγορα αργά Χαρούµενα λυπηµένα

Παρατήρησε τα παρακάτω επιφωνήµατα και προσπάθησε 
να τα µιµηθείς µε τη φωνή σου.

4. Τα παιχνίδια της φωνής

Στη συνέχεια µαζί µε έναν συµµαθητή σου προσπαθήστε να τα προ-
φέρετε µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας:

Ουουουου...

Μµµµ
µµµµ... Νααααα... Ζζζζζζζζ
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  3 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  4 η

Ένωσε µε µια γραµµή τις φράσεις µε τη σωστή απάντηση.

των φωνητικών χορδών.

χορωδία.

φωνή.

παιδικές.

• Πολλές φωνές που τραγουδούν µαζί 
 φτιάχνουν µια

• Οι φωνές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
 σε αντρικές, σε γυναικείες και σε 

• Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής προκαλείται 
 από την παλµική κίνηση 

• Έτσι ονοµάζεται το µελωδικό όργανο που 
κουβαλάµε πάντα µαζί µας.

 Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις ένα µικρό από- Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις ένα µικρό από- Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις ένα µικρό από-
σπασµα από το έργο ενός σπουδαίου συνθέτη, του σπασµα από το έργο ενός σπουδαίου συνθέτη, του 
Ροσσίνι, που ονοµάζεται «Το ντουέτο των γάτων».
Ποιος νοµίζεις ότι τραγουδάει;
Οι τραγουδιστές µιµούνται κάτι συγκεκριµένο;

Φτιάξε µια ζωγραφιά που να σου θυµίζει το τραγούδι 
που µόλις άκουσες!

Ένα τραγούδι διαφορετικό από τα άλλα.Ένα τραγούδι διαφορετικό από τα άλλα.
       Πώς όµως θα το τραγουδήσεις µαζί µε τον δάσκαλο και τους
       συµµαθητές σου;
        Σε αυτό το τραγούδι συµβαίνει κάτι πολύ περίεργο!
               Το είδος του στον κόσµο της µουσικής ονοµάζεται                Το είδος του στον κόσµο της µουσικής ονοµάζεται κανόνας
                     και για να το τραγουδήσετε πρέπει απαραίτητα να είστε                      και για να το τραγουδήσετε πρέπει απαραίτητα να είστε 
                          χωρισµένοι σε δύο οµάδες: εσείς και ο δάσκαλός σας.                          χωρισµένοι σε δύο οµάδες: εσείς και ο δάσκαλός σας.
                            Ξεκίνα το τραγούδι µε την οµάδα σου και πρόσεξε                            Ξεκίνα το τραγούδι µε την οµάδα σου και πρόσεξε
                           να µην παρασυρθείς από τον δάσκαλό σου που θα                           να µην παρασυρθείς από τον δάσκαλό σου που θα
                           ξεκινήσει λίγο αργότερα.                           ξεκινήσει λίγο αργότερα.
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

Μια σηµαντική πληροφορία!
Σε πολλές χώρες, όπως, για παράδειγµα, στην Ινδία, οι µου-
σικοί έχουν τα δικά τους σύµβολα για τη µουσική, διαφορε-
τικά από αυτά που θα γνωρίσεις εσύ σε αυτό το βιβλίο.
Βρες κι εσύ τα δικά σου σύµβολα για να γράψεις αυτό που 
ακούς να παίζει ο δάσκαλός σου στο τύµπανο.

Το ξέρεις ότι καθώς µιλάς η φωνή σου έχει τον δικό της ρυθµό;
 Προσπαθήστε εσύ και οι συµµαθητές σου να πείτε ρυθµικά τις Προσπαθήστε εσύ και οι συµµαθητές σου να πείτε ρυθµικά τις Προσπαθήστε εσύ και οι συµµαθητές σου να πείτε ρυθµικά τις
   παρακάτω λέξεις χτυπώντας παλαµάκια. Όταν τα καταφέρετε,     παρακάτω λέξεις χτυπώντας παλαµάκια. Όταν τα καταφέρετε,     παρακάτω λέξεις χτυπώντας παλαµάκια. Όταν τα καταφέρετε,  
   φτιάξτε ο καθένας από εσάς τις δικές του ρυθµικές λέξεις.   φτιάξτε ο καθένας από εσάς τις δικές του ρυθµικές λέξεις.

5. Το παιχνίδι του ήχου και της σιωπής
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  3 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  4 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  5 η

Παύση τετάρτου

Παύση ογδόου

Τέταρτο

Όγδοο

Ένωσε µε µια γραµµή τις ρυθµικές αξίες µε το όνοµά τους.

Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις το τραγούδι «Ο ψύλλος».
∆ες παρακάτω τα λόγια της πρώτης στροφής:

Στο πάτωµα της τάξης µας είναι ένας ψύλλος. (2)
Μας αρέσει ο ψύλλος µας κι ας µην είναι φίλος µας. (2)

Καθώς το ακούς, παρατήρησε τι συµβαίνει στις υπόλοιπες στροφές. Συζήτησε τις 
σκέψεις σου µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές σου.
Στη συνέχεια τραγούδησε µαζί µε τους συµµαθητές σου το τραγούδι και συνοδέψτε 
µε παλαµάκια τον ρυθµό του. Στα σηµεία που υπάρχει παύση σήκωνε τα χέρια σου 
ψηλά.

Παρουσίασε στον δάσκαλο και στους συµµαθητές σου τους δικούς σου ρυθµούς 
χρησιµοποιώντας τα τέταρτα (q) και τα όγδοα (e).

Τα τέταρτα και τα όγδοα κάνουν παρέα. 
Προσπάθησε να παίξεις τα παρακάτω ρυθµικά σχή-
µατα λέγοντας Τα και Τι - Τι.

Τα
Τι Τι
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  6 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  7 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  8 η

Οι ρυθµικές αξίες έφυγαν και έµειναν µόνο οι συλλαβές 
τους. Προσπάθησε να τις φέρεις πίσω γράφοντας πάνω 
από κάθε συλλαβή τη σωστή ρυθµική αξία.

Τα δύο όγδοα είναι ίσα σε διάρκεια µε ένα τέταρτο. 

Το µισό είναι ίσο σε διάρκεια µε δύο τέταρτα.

Το µισό είναι ίσο σε διάρκεια µε τέσσερα όγδοα.

Τα τέσσερα όγδοα είναι ίσα σε διάρκεια µε δύο τέταρτα. 

Προσπάθησε να ενώσεις µε µια γραµµή τις παρακάτω λέξεις µε τα 
ρυθµικά σχήµατα που ταιριάζουν.

Τα   Τι-Τι   Τα Τι-Τι   Τα-α   Τι-Τι Τα   Τα   Τα-α

Ένωσε µε ένα βέλος τις φράσεις µε το σωστό κουτάκι.

Βέλος

Πεταλούδα

Αχλάδι

∆ιαστηµόπλοιο
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∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  1 η

∆ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  2 η

6. Βρίσκοντας µια θέση στο πεντάγραµµο...

Μόνο ένα πεντάγραµµο από τα παρακάτω που βλέπεις είναι το σωστό.
Προσπάθησε να το βρεις και βάλε το σε έναν κύκλο.
Όταν το καταφέρεις, διάλεξε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις 
και υπογράµµισέ την:

Ακολούθησε βήµα βήµα τα παρακάτω ίχνη µε το 
µολύβι σου και ένας αχώριστος φίλος του πεντα-
γράµµου θα εµφανιστεί.
Όταν το καταφέρεις, γράψε από κάτω το όνοµά του.

Το πεντάγραµµο έχει τρεις γραµµές και τέσσερα διαστήµατα.

Το πεντάγραµµο έχει πέντε γραµµές και τρία διαστήµατα.

Το πεντάγραµµο έχει πέντε γραµµές και τέσσερα διαστήµατα.

Το πεντάγραµµο έχει τέσσερις γραµµές και πέντε διαστήµατα.
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