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Πεντάγραμμο, διαστολή, διπλή διαστολή, μέτρο 

Κάνοντας μία επανάληψη σχετικά με το τι είναι πεντάγραμμο, αρχίζουμε πλέον να 

μιλάμε για τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζουν «οπτικά» αρχικά, το μέτρο. Μιλάμε για 

«κουτάκια» και «κάθετες μικρές γραμμές» σαν παρουσίαση, αλλά αυτές οι ονομασίες δεν 

πρέπει να παραμείνουν, εξηγώντας στα παιδιά ότι η μουσική έχει δικές της έννοιες. Έτσι 

λοιπόν, μιλάμε για το κουτάκι που γίνεται «μέτρο» και για την κάθετη μικρή γραμμή που 

γίνεται «διαστολή». Στο τέλος πάντα η «διπλή διαστολή».  

Σχετικά με τη διπλή διαστολή, επειδή ίσως κάποιο παιδί το παρατηρήσει, αναφέρετε 

στα παιδιά ότι, δεν χρειάζεται η μία γραμμή να είναι πιο παχιά από την άλλη. Ότι αυτός 

είναι ο τρόπος που γράφεται η διπλή διαστολή στα (τυπωμένα) βιβλία και πως όταν τη 

γράφουμε εμείς με το χέρι, αρκεί απλά να βάλουμε δύο διαστολές, τη μία δίπλα στην άλλη. 

 

Είδη των μέτρων 

Παρουσιάζουμε τα είδη των μέτρων με πολύ απλό τρόπο. Μιλάμε για τα σύμβολα 

(κλάσματα) και πιο συγκεκριμένα για τα νούμερα των κλασμάτων, λέγοντας στα παιδιά να 

προσέχουν πάντα τον αριθμό που βρίσκεται στο πάνω μέρος. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε 

τα είδη των μέτρων και να ζητήσετε και από τα παιδιά να σας τα πουν:  

μέτρο τεσσάρων τετάρτων 

μέτρο τριών τετάρτων 

μέτρο δύο τετάρτων 

Εξηγήστε λοιπόν στα παιδιά στο σημείο αυτό ότι, ο αριθμός που βρίσκεται στο κάτω 

μέρος του κλάσματος, ουσιαστικά μας δίνει το όνομα του φθογγόσημου, δηλαδή το τέταρτο. 

Άρα, αφού το μέτρο μας λέγεται για παράδειγμα «μέτρο τριών τετάρτων», ουσιαστικά μας 

ζητάει σε κάθε μέτρο να έχουμε 3 τέταρτα, δηλαδή 3 αξίες του ενός χρόνου = 3 χρόνους.  

Αν τα παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση των κλασμάτων του μέτρου, μην 

επιμείνετε. Σκοπός είναι να μάθουν να αναγνωρίζουν πόσους χρόνους «χωράει» το κάθε 

μέτρο μιας μελωδίας.  

 


