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Μάθημα 1ο - Σελίδα 2 του φυλλαδίου 

 

Τα κύρια «συστατικά» της μουσικής (ενός τραγουδιού, ενός μουσικού κομματιού κλπ.) 

είναι ο ρυθμός και η μελωδία.  

ΡΥΘΜΟΣ + ΜΕΛΩΔΙΑ = ΜΟΥΣΙΚΗ! 

Ο μπαμπάς της Κυρίας Μουσικής λοιπόν, είναι ο «Κύριος Ρυθμός», ο οποίος μας λέει 

πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα πρέπει να τραγουδήσουμε ή να παίξουμε ένα 

τραγούδι/μουσικό κομμάτι.  

Προσοχή! Αποφύγετε (είτε εσείς, είτε τα παιδιά) τη χρήση της λέξης «σιγά» ή 

«σιγανά», θέλοντας να δώσετε την έννοια του «αργά». Η λέξεις «σιγά» ή «σιγανά» 

χρησιμοποιούνται στη μουσική σε σχέση με την ένταση (σιγά ή δυνατά) και όχι με το ρυθμό.  

Η μαμά της Κυρίας Μουσικής είναι η «Κυρία Μελωδία», η οποία μας λέει πόσο ψηλά ή 

πόσο χαμηλά θα πρέπει να παίξουμε ή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι/μουσικό κομμάτι. 

Αν υπάρχει ο Κύριος Ρυθμός και η Κυρία Μελωδία, τότε μπορούμε να έχουμε ΜΟΥΣΙΚΗ, 

την Κυρία Μουσική! Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά τις έννοιες «ρυθμός» 

και «μελωδία».  

Παραδείγματα: Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα με 

τραγουδάκια πιο γρήγορα ή πιο αργά, ή τραγουδώντας ένα κομμάτι αργά και μετά το ίδιο 

γρήγορα. Σε αυτό βοηθούν πολύ τα παλαμάκια. Προτρέψτε τα παιδιά να χτυπούν 

παλαμάκια μαζί σας σε γρήγορο ή αργό ρυθμό. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά να 

κατανοήσουν ποιος, τελικά, είναι ο σωστός ρυθμός για το κάθε τραγούδι. Μπορούμε να 

βάλουμε στα παιδιά να ακούσουν τα παρακάτω κομμάτια:  

Αργό τραγούδι: «Το καρυδότσουφλο» από το cd «Ο τεμπέλης δράκος», στίχοι: Διονύσης 

Καψάλης, μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής, πρώτη εκτέλεση: Αλκίνοος Ιωαννίδης  

(ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://www.youtube.com/watch?v=vAqDa2-GByU&list=PL0227559C874222F0) 

Γρήγορο τραγούδι: «Το πετεινάρι» από την ταινία «Η Κόμισσα της Κέρκυρας» -1972. Στίχοι: 

Αλέκος Σακελλάριος, μουσική: Γιώργος Κατσαρός, πρώτη εκτέλεση: Ρένα Βλαχοπούλου. 

(ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://www.youtube.com/watch?v=SFZH2-aFbMI) 

Αργό & γρήγορο τραγούδι: «Ο παλιάτσος» από το cd «Χάρτινο Καράβι» της παιδικής 

χορωδίας Δημήτρη Τυπάλδου. Στίχοι: Μέλπω Ζαρόκωστα, μουσική: Νότης Μαυρουδής. Το 

συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ανάμεσα στον αργό και το γρήγορο 

ρυθμό. Ξεκινάει με αργό και ολοκληρώνεται σε γρήγορο ρυθμό. 

(ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://www.youtube.com/watch?v=dfSJZ8HQIqs) 
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Αντίστοιχα, για την κατανόηση της μελωδίας, μπορούμε να τραγουδήσουμε ένα 

κομμάτι που χρησιμοποιεί τις πιο ψηλές νότες και ένα με τις πιο χαμηλές. Επίσης, 

μπορούμε να τραγουδήσουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι με λάθος μελωδία και μετά με την 

σωστή, για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν την σωστή μελωδία. 

Τραγούδι με μελωδία σε πιο ψηλές νότες: «Η πινεζοβροχή» από το cd «Μίλα μου για μήλα». 

Στίχοι: Ευγένιος Τριβιζάς, μουσική: Παπασταύρου Σταύρος, πρώτη εκτέλεση: 

Στασινοπούλου Κρίστη. Σημείωση: η μελωδία που ακούγεται από το μεταλλόφωνο κατά τη 

διάρκεια του τραγουδιού, είναι σε ψηλές νότες.  

(ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://www.youtube.com/watch?v=mByHD9kdPvM) 

Κομμάτι με μελωδία που «ανεβοκατεβαίνει»: «The swan – Le cygne – Ο κύκνος»  του Camille 

Saint Saens. Το 13ο κομμάτι από το «Καρναβάλι των ζώων – Le carnaval des animaux». 

Σημείωση: Η εξαιρετική μελωδία του «Κύκνου» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

φθόγγων που γλιστρούν αέρινα από ψηλά στα χαμηλά, και ανεβαίνουν και πάλι ψηλά. 

Μπορούμε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, να δείχνουμε με το χέρι μας το πώς 

ανεβοκατεβαίνει η μελωδία. Τα παιδιά σίγουρα θα θέλουν να κάνουν το ίδιο, κατανοώντας 

την έννοια των ψηλών και χαμηλών φθόγγων. 

(ηλεκτρονικός σύνδεσμος: http://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI) 

 

 

Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι, στη γραφή της η μουσική έχει πολλά 

σημάδια/σύμβολα. Κάποια από αυτά αναφέρονται στο ρυθμό, κάποια στη μελωδία, ενώ 

υπάρχουν και άλλα πολλά, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο απόδοσης μιας μελωδίας, την 

ένταση κλπ. Εδώ θα ασχοληθούμε κυρίως με τα σημάδια της μελωδίας και λιγότερο ίσως με 

εκείνα του ρυθμού (αρκετά αργότερα).  

Πολύ γενικά, οι νότες ή φθόγγοι είναι σημάδια σχετικά με τη μελωδία. Ενώ τα 

φθογγόσημα ή αξίες είναι σημάδια που μας δίνουν το μέτρημα-ρυθμό.  

 

Τα παιδιά της Κυρίας Μουσικής: είναι οι 7 νότες ή φθόγγοι. Από αυτά, άλλα είναι 

αγόρια και άλλα κορίτσια. Πάντα η σειρά των παιδιών-φθόγγων είναι: αγόρι-κορίτσι-

αγόρι-κορίτσι κλπ.  

Στο μάθημα αυτό, σκοπός είναι απλά να αναφέρουμε τις νότες στην σειρά τους, και 

αν είναι δυνατόν, τα παιδιά να μπορέσουν να τις λένε σαν ένα ποιηματάκι.  
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