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Μάθημα 15ο  – Σελίδες 22, 23 και 24 του φυλλαδίου 

 

Νότες και φθογγόσημα. 

Στο μάθημα αυτό αρχίζουμε πλέον να «παντρεύουμε» τις νότες με τα φθογγόσημα. 

Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι, οποιαδήποτε νότα (μέσα 

ή έξω από το πεντάγραμμο) μπορεί να έχει οποιαδήποτε αξία. Οποιαδήποτε νότα μπορούμε 

να τη δούμε με οποιοδήποτε φθογγόσημο. Από ‘δω και πέρα οι νότες μας δεν έχουν μόνο 

μελωδία, αλλά και ρυθμό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ΠΑΝΤΑ τα παιδιά αναγνωρίζοντας 

μία νότα, να αναφέρουν μαζί και το φθογγόσημό της. Κάθε νότα πλέον δεν έχει μόνο όνομα, 

έχει και επίθετο.  

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στον τρόπο που γράφουν τα παιδιά τις νότες 

στο πεντάγραμμο. Τους προτείνουμε να θυμούνται πάντα τα παρακάτω βήματα: 

 Η νότα που θα γράψω: 

1. είναι αγόρι ή κορίτσι; (σε γραμμή ή διάστημα;) 

2. σε ποια γραμμή ή διάστημα κοιμάται; (μετράω από κάτω προς τα πάνω τους 

ορόφους του σπιτιού) 

3. είναι ολόκληρο, μισό ή τέταρτο; (4, 2 ή 1 χρόνος;) 

4. αν έχει μαγκουράκι, πώς πρέπει να το γράψω; (αριστερά και κάτω ή δεξιά και πάνω;) 

 

Οι ασκήσεις της σελίδας 23 είναι αρκετά απλές. Η άσκηση όμως, της σελίδας 24 ίσως 

δυσκολέψει αρκετά τα παιδιά, αφού πρέπει και να βρουν τη νότα αλλά και να μετρήσουν 

για να βρουν το σωστό σημείο που θα γράψουν την κάθε νότα στο πεντάγραμμο. Προσοχή 

μεγάλη στις νότες έξω από το πεντάγραμμο. Υπενθυμίστε στα παιδιά ότι, κάθε βοηθητική 

γραμμή απέχει τόσο (από άλλη βοηθητική ή γραμμή του πενταγράμμου), όσο απέχουν οι 

γραμμές του πενταγράμμου μεταξύ τους. Κάθε παιδί έχει το δικό του κρεβάτι, που βρίσκεται 

σε συγκεκριμένη θέση, ακόμα και έξω από το πεντάγραμμο.  

 

Λύσεις των ασκήσεων 

Σελίδα 23: 

Ολόκληρα: 3, 5, 8, 11    Μισά: 2, 3, 5, 9, 12    Τέταρτα: 2, 3, 6, 9, 12 

 

Σελίδα 24: 

Ολόκληρα: 4, 7, 11, 15   Μισά: 1, 6, 9, 12, 14    Τέταρτα: 2, 3, 5, 8, 10, 13 

 


