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Μάθημα 17ο  – Σελίδες 27 και 28 του φυλλαδίου 

 

Φθογγόσημα μέσα στα μέτρα 

Αφού κάνουμε μια γρήγορη αναφορά – επανάληψη στο προηγούμενο μάθημα, και 

ιδιαίτερα στα είδη των μέτρων, στο μάθημα αυτό παρουσιάζουμε πως πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τις αξίες/φθογγόσημα, που έχουμε μάθει, μέσα στα μέτρα. Δηλαδή, 

παντρεύουμε φθογγόσημα και είδη μέτρων.  

Τονίστε πως, η αξία του ολόκληρου δεν μπορεί να «χωρέσει» σε ένα μέτρο τριών ή 

δύο τετάρτων. Παραλληλίστε το μέτρο των 3/4 σαν ένα κουτί με 3 θήκες. Σε κάθε θήκη 

χωράει 1 χρόνος. Άρα λοιπόν, το ολόκληρο που έχει 4 χρόνους, δεν θα χωρέσει ολόκληρο 

μέσα στα 3/4, αφού ο ένας χρόνος του θα μείνει απ’ έξω. Κι αν μείνει απ’ έξω, τότε δεν θα 

μπορεί να είναι ή να λέγεται ολόκληρο.  

Στις ασκήσεις που ακολουθούν, ζητήστε από τα παιδιά να βάλουν διαστολές (και όχι 

«γραμμούλες»), και πείτε τους να προσέξουν ώστε οι διαστολές αυτές να μην είναι 

μεγαλύτερες ή μικρότερες απ’ ό,τι πρέπει. Η διαστολή πρέπει να είναι κάθετη στο 

πεντάγραμμο, να ξεκινάει από την 5η γραμμή και να καταλήγει στην 1η.  

Η δεύτερη άσκηση της σελίδας 28 είναι αρκετά πιο δύσκολη. Εδώ τα παιδιά θα 

πρέπει να θυμηθούν ουσιαστικά όλα όσα έχουμε μάθει ως τώρα: νότες μέσα στο 

πεντάγραμμο, γραμμές, διαστήματα, νότες έξω από το πεντάγραμμο, βοηθητικές γραμμές, 

αξίες/φθογγόσημα, είδη μέτρων, σύμβολα μέτρων. Μία ίσως πιο εύκολη λύση, είναι να 

ζητήσετε εσείς από τα παιδιά να γράψουν σε κάθε μέτρο συγκεκριμένες νότες και 

συγκεκριμένες αξίες. Θα μπορούσατε ακόμα να τους δώσετε και λανθασμένες αξίες σε 

κάποια μέτρα και στο τέλος να τους ζητήσετε να τα δουν και να τα διορθώσουν.  

Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν παρόμοιες ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση, 

έτσι ώστε τα παιδιά να εμπεδώσουν καλύτερα όλα όσα έχουν μάθει.  
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