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Μάθημα 18ο  – Σελίδες 29, 30 και 31 του φυλλαδίου 

 

Όγδοο 

Υπενθυμίζουμε στα παιδιά την ιστορία με την πίτα, που έφτιαξε η κυρία Μουσική (βλ. 

μάθημα 13ο). Πάνω στην ιστορία αυτή θα μιλήσουμε και για το όγδοο. Η αξία του ογδόου (ο 

μισός χρόνος) είναι κάτι όχι και τόσο κατανοητό στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Παρ’ όλα 

αυτά, σκοπός μας είναι να καταλάβουν ότι, σε έναν χρόνο χωρούν (ίσα) 2 όγδοα.  

Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το σημείο όπου η πίτα μας είχε μόνο 4 κομμάτια, τα οποία 

χωρίζουμε ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε να φτάσουν για τα παιδιά της κυρίας Μουσικής 

(εννοώντας τα «καλά» παιδιά που βρίσκονται μέσα στο πεντάγραμμο). Περισσεύει βέβαια 

μία νότα που δεν θα πάρει κομμάτι από την πίτα, που είναι ο Φα της 5ης γραμμής, αλλά 

μπορούμε να πούμε ότι είναι σε τιμωρία. 

Στην συνέχεια, προχωράμε στην συσχέτιση του όγδοου με τα υπόλοιπα φθογγόσημα, 

που έχουμε μάθει. Αφού κόψαμε κάθε τέταρτο σε 2 ίσα κομμάτια και δημιουργήσαμε τα 

όγδοα, άρα κάθε τέταρτο έχει μέσα του 2 όγδοα. Και αναλύοντας περισσότερο, εξηγούμε 

πόσα όγδοα έχει ένα μισό και πόσα ένα ολόκληρο (στο ολόκληρο έχουμε 8 όγδοα, το λέει και 

το όνομά τους). 

Για να μπορέσουν τα παιδιά να μετρήσουν τα όγδοα, εξηγήστε τους ότι χωρίζουμε 

την κάθε λέξη των αριθμών 1, 2, 3, 4 σε δύο συλλαβές. Για τον αριθμό 4, που έχει τρεις 

συλλαβές, συνηθίζεται είτε να το μετράμε ως «τεσσ-ρα» (παραλείποντας το ενδιάμεσο «ε»), 

είτε ως τε-σα.  

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί πίνακας με την πυραμίδα των φθογγόσημων. 

Μπορείτε να την εκτυπώσετε και σε Α3, για να την έχετε μαζί με τους υπόλοιπους πίνακες 

της μουσικής, που έχουμε αναρτήσει ως τώρα στην τάξη. 

Τέλος, για να καταλάβουν τα παιδιά τα φθογγόσημα και τον χρόνο τους στην πράξη, 

χτυπήστε σε σταθερό χρόνο παλαμάκια (σε όλα τα είδη των μέτρων που έχουμε μάθει), και 

παράλληλα τραγουδήστε ή πείτε ρυθμικά νότες με συγκεκριμένες αξίες. Φυσικά, πριν από 

κάθε παράδειγμα, πείτε στα παιδιά την αξία που θα μετρήσετε. Ολοκληρώνοντας τα 

παραδείγματα, παίξτε με τα παιδιά, ζητώντας να τραγουδήσουν ή να πουν κι αυτά μαζί 

σας τις νότες με αξίες που θα δώσετε εσείς. Αυτό είναι «το παιχνίδι του ρυθμού» και 

αποτελεί μία πολύ καλή άσκηση για μέσα στην τάξη.  
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