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Μάθημα 11ο - Σελίδα 13 του φυλλαδίου 

 

III. ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα κρουστά είναι μία μεγάλη οικογένεια μουσικών οργάνων. Το όνομά τους 

προέρχεται από το ρήμα «κρούω», που σημαίνει «χτυπώ». Για να μπορέσουμε να παίξουμε 

τα όργανα αυτά ώστε να βγάλουν ήχο, θα πρέπει να τα χτυπήσουμε είτε με τα χέρια μας, 

είτε με κάποιο ειδικό εξάρτημα, όπως είναι το σφυράκι, η μπαγκέτα κλπ. Χωρίζονται σε 

διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε, αλλά οι βασικότερες 

δύο κατηγορίες είναι εκείνες που έχουν να κάνουν με το είδος του ήχου που παράγουν. Έτσι 

λοιπόν τα χωρίζουμε σε:  

α) κρουστά με τόνο, και  

β) κρουστά με κρότο.  

 

 

Διαφορά ήχου με τόνο και ήχου με κρότο: Είναι κάτι που τα παιδιά σε αυτή την 

ηλικία δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα. Για να τα βοηθήσουμε, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον ήχο κάποιου μουσικού οργάνου μέσα στην τάξη (π.χ. φλογέρα ή ένα 

καμπανάκι) και τον κρότο/θόρυβο του χτυπήματος ενός ξύλου, ενός τυμπάνου, των χεριών 

μας (παλαμάκια). Τους ήχους αυτούς τώρα, μπορούμε να τους συγκρίνουμε με τη δική μας 

φωνή: τις νότες/τη μελωδία που παράγει το φλάουτο να τις τραγουδήσουμε, ενώ να 

προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τον ήχο του χτυπήματος του ξύλου («μπουπ»). Θα ήταν ίσως 

ακόμα πιο βοηθητικό, αν τον χαρακτηριστικό αυτό ήχο του χτυπήματος «μπουπ» τον λέγαμε 

αρχικά χωρίς τόνο και μετά με τόνο. Μπορούμε μετά να ζητήσουμε από τα παιδιά να 

παράξουν ήχους με κρότο και ήχους με τόνο.  

 

 

i. Κρουστά με τόνο 

Είναι τα κρουστά που όταν τα παίζουμε, παράγουν ήχους όπως και όλα τα μουσικά 

όργανα, δηλαδή νότες. Είναι λιγότερα από εκείνα που παράγουν κρότο. Εμείς θα μιλήσουμε 

για τέσσερα από αυτά. 
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Καμπανάκι 

Μαζί με το κουδουνάκι είναι το πιο γνωστά κρουστά μουσικά όργανα που παράγουν 

ήχο με τόνο. Το καμπανάκι αποτελείται από το κυρίως «σώμα» του, που μοιάζει με καπέλο, 

και από το γλωσσίδι, το οποίο κρέμεται εσωτερικά. Πολλές φορές το καμπανάκι έχει και 

χειρολαβή. Τα καμπανάκια που χρησιμοποιούνται στις ορχήστρες είναι φτιαγμένα από 

μέταλλο. Για να βγει καθαρός και δυνατός ήχος του, πρέπει να το κρατάμε (κρεμαστό) από 

το επάνω του μέρος. Καθώς το κουνάμε μπρος-πίσω, το γλωσσίδι χτυπάει πάνω στο 

«καπέλο» και παράγει τον ήχο.  

 

 

Κουδουνάκι 

Το κουδουνάκι είναι μεταλλικό και σφαιρικό. Μέσα του υπάρχει μία μεταλλική 

μπίλια. Τα όργανα αποτελούνται από 3 και περισσότερα τέτοια κουδουνάκια, τα οποία 

είναι στερεωμένα είτε πάνω σε κάποια χειρολαβή, είτε πάνω σε μια (δερμάτινη) λουρίδα 

(επίσης με χειρολαβή). Κρατώντας τα κουδουνάκια και κουνώντας το χέρι μας, οι μπίλιες 

που βρίσκονται μέσα χτυπούν στα τοιχώματα των κουδουνιών και παράγουν ήχο. Είναι ένα 

μουσικό όργανο που χαρακτηρίζει κυρίως τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε όλο τον 

κόσμο. 

  


