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Μοςζική και παισνίδι 

Η κνπζηθή, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, απνηειεί κία από ηηο πην αγαπεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν. Καη απηό γηαηί όηαλ πξνζεγγίδεηαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο κε δεκηνπξγηθό ηξόπν, ζεκαίλεη παηρλίδη, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, 

ςπρηθή θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ,  ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνλ 

«άιινλ», θαη γεληθόηεξα όια όζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην παηρλίδη θαη ε ηέρλε καδί.  

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όηαλ δειαδή πξνζεγγίδεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζαλ 

έλα αθόκα «κάζεκα» θαη κάιηζηα κε ηελ παξαδνζηαθή εθείλε έλλνηα ηεο 

δηδαζθόκελεο ύιεο, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο εμέηαζεο, ηόηε θαηαιήγεη λα απνηειεί ην 

ρεηξόηεξν εθηάιηε ησλ καζεηώλ. Καη απηό, γηαηί ην παηδί, αθόκα θαη όηαλ πηέδεηαη 

από ην κάζεκα ηεο νξζνγξαθίαο, θαηαιαβαίλεη εληνύηνηο έλα λόεκα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε πίεζε απηή, ελώ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ράλεη ακέζσο ην λόεκά ηνπ όηαλ 

ράζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ παηρλίδη. 

 



Το θέμα και οι ζηόσοι ηηρ ηαινίαρ  

Σα «Παηρλίδηα κε ηνπο ήρνπο» έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηνλ ήρν θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Η 

ηαηλία απνηειεί  κηα παηδαγσγηθή πξόηαζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο κνπζηθέο δεμηόηεηεο. Μέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία, πξνηείλεηαη  έλαο ηξόπνο γηα ην πώο ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα αθνύλε, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αλαπαξάγνπλ ήρνπο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε θσλή ηνπο θαη άιια  κηθξά κνπζηθά όξγαλα.  

Σα παηδηά θηάλνπλ ζηε γλώζε θαη ηε δεκηνπξγία κέζα από ην παηρλίδη. Οη καζεηέο 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν από ην λα παίδνπλ, λα παίδνπλ  έλα 

παηρλίδη, ηνπ νπνίνπ νη θαλόλεο νδεγνύλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη θάζε 

θνξά ν/ε εθπαηδεπηηθόο.  

Η νξγάλσζε ησλ παηδηώλ ζε νκάδεο, όπσο πξνηείλεηαη από ηελ ηαηλία, εθηόο ηνπ όηη  

εμππεξεηεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ παηδηώλ κέζα ζηελ ηάμε, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο γηα ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή δεκηνπξγία θαη ηέινο ζηελ έληαμε 

όισλ ησλ παηδηώλ κέζα ζηελ νκάδα.  

Σα παηρλίδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην DVD είλαη έλαο νδεγόο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Σν δεηνύκελν δελ είλαη λα ηα αθνινπζεζνύλ ζαλ «ζπληαγή», αιιά 

κε βάζε απηά, λα επηλνήζνπλ ηα δηθά παηρλίδηα, πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο. 

 

Η διαθεμαηική και διαπολιηιζμική διάζηαζη ηηρ μοςζικήρ 

Οη ζηόρνη όκσο πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κέζα από ηα παηρλίδηα κε ηνπο ήρνπο 

θαη ηε κνπζηθή κπνξνύλ λα αθνξνύλ θαη ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα όπσο είλαη ε 

γιώζζα, ηα καζεκαηηθά θ.α. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί είηε ρξεζηκνπνηώληαο ηε 

κνπζηθή γηα λα ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο ησλ καζεηώλ είηε κέζσ 

κνπζηθώλ παηρληδηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εζηηάδνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθό ζηόρν.  

Έηζη, γηα παξάδεηγκα,  ην πξώην παηρλίδη ηεο πξώηεο ηαηλίαο ηνπ ζπλνδεπηηθνύ DVD 

κε ηε κνπζηθή ηπθιόκπγα, πέξα από ηνλ θαζαξά κνπζηθό ζηόρν ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ερνρξσκάησλ, ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο αλάκεζα 

ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα κπαίλνπλ 

ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ (ελζπλαίζζεζε).  

Αληίζηνηρα, ην δεύηεξν παηρλίδη ηεο δεύηεξεο ηαηλίαο, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ, εθηόο 

από ην κνπζηθό ζηόρν ηεο παξαηήξεζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ήρνπ, απνηειεί κηα 



καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κέηξεζεο κεθώλ κε απζαίξεηεο κνλάδεο, αλνίγνληαο ην 

δξόκν ηόζν γηα ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία ηνπ ξπζκνύ όζν θαη γηα ηε κέηξεζε κεθώλ 

κε κνλάδεο κέηξεζεο.  

Εηδηθά όκσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιώζζαο ησλ καζεηώλ, νη 

κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιιαπιό εξγαιείν, άιινηε 

κέζα από ηε δεκηνπξγία ηζηνξηώλ κε αθνξκή κηα αθξόαζε, άιινηε κέζα από ηελ 

παξαγσγή κνπζηθώλ απηνζρεδηαζκώλ κε βάζε έλα θείκελν θαη άιινηε πάιη κέζα από 

ην ηξαγνύδη όπνπ ν ιόγνο θαη ε κνπζηθή γίλνληαη έλα. 

Η κνπζηθή δειαδή, κπνξεί λα γίλεη έλα «θιεηδί» ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη 

νπνίνη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο «αληηθιείδηα»
1
 πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ιύζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηάθνξσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Πωρ μποπούμε να πποβάλοςμε ηην ηαινία ζηην ηάξη 

Σν DVD πεξηέρεη ηέζζεξηο κηθξέο ηαηλίεο. Κάζε ηαηλία έρεη ζαλ ζέκα κία από ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ ήρνπ, δηαξθεί πεξίπνπ δεθαεπηά ιεπηά θαη απνηειείηαη από ηξία κέξε. 

ε κία δηδαθηηθή ώξα ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνβάιεη κία από ηηο ηαηλίεο ηεο 

ζεηξάο. 

ην πξώην κέξνο θάζε ηαηλίαο παξνπζηάδεηαη, κέζα από έλα ζύγρξνλν 

θνπθινζέαηξν, κηα εηζαγσγή γηα ηνλ ήρν, ε νπνία είλαη θνηλή θαη γηα ηηο ηέζζεξηο 

ηαηλίεο. ηε ζπλέρεηα αλαιύεηαη θάζε κηα από ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ήρνπ πνπ 

απνηεινύλ θαη ηνπο ηίηινπο θάζε ηαηλίαο.  

ην δεύηεξν κέξνο θάζε ηαηλίαο βιέπνπκε παηρλίδηα ζηελ ηάμε, ηα νπνία αθνξνύλ 

ζηελ ηδηόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ηαηλία. Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ηα παηδηά 

κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη νη ίδηνη απηά ηα παηρλίδηα ζηελ ηάμε αιιά θαη λα επηλνήζνπλ 

ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο θάζε ηαηλίαο ππάξρεη έλα παηρλίδη αιιειεπίδξαζεο. 

Εδώ ηα παηδηά θαινύληαη λα παίμνπλ από ηε ζέζε ηνπ ζεαηή. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο 

ρεηξίδεηαη κε ην ηειεθνληξόι ηε ξνή θαη ηελ παύζε ηεο ηαηλίαο δίλνληαο θάζε θνξά 

ην ρξόλν ζηνπο καζεηέο ή ζηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ, λα δώζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Γη απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθό νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ δεη ηελ ηαηλία πξηλ ηελ 

πξνβάινπλ ζηα παηδηά.  

Καιή δηαζθέδαζε ινηπόλ θαη κελ μερλάηε πσο πάλσ από όια ε κνπζηθή είλαη 

παηρλίδη! 

                                                           
1
 «Η κνπζηθή ζην ζρνιείν», ζεηξά: θιεηδηά θαη αληηθιείδηα, Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 

κνπζνπικαλνπαίδσλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, www.kleidiakaiantikleidia.net   


