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Μάθημα 19ο  – Σελίδες 32, 33, 34 & 35 του φυλλαδίου 
 

Στιγμή διαρκείας 

Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν τα παιδιά, είναι να δίνουν στην στιγμή 

διαρκείας συγκεκριμένο χρόνο. Για την ακρίβεια, λένε ότι η στιγμή διαρκείας αξίζει 1 χρόνο, 

επειδή η πρώτη τους επαφή με την στιγμή, είναι στο μισό παρεστιγμένο. Από την αρχή 

λοιπόν, πρέπει να τονίσουμε στα παιδιά ότι, η στιγμή διαρκείας είναι ένα σημάδι που δίνει 

παραπάνω χρόνο στη νότα/στο φθογγόσημο όπου βρίσκεται δίπλα, αλλά όχι συγκεκριμένα 

1 ή μισό χρόνο.  

Ένας άλλος τρόπος, για να μπορούν τα παιδιά να το καταλάβουν και να το μάθουν 

πιο εύκολα, είναι να τους εξηγήσουμε ότι, η στιγμή διαρκείας δίνει στο φθογγόσημο την ίδια 

αξία με το αμέσως μικρότερο (σε αξία) φθογγόσημο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ολόκληρο 

παρεστιγμένο, η στιγμή διαρκείας θα προσθέσει στην αξία του ολόκληρου ένα μισό, δηλαδή 

2 χρόνους. Αν έχουμε ένα μισό παρεστιγμένο, η στιγμή διαρκείας θα προσθέσει στην αξία 

του μισού ένα τέταρτο, δηλαδή 1 χρόνο, κ.ο.κ.  

Στο 19ο μάθημα αναλύουμε την στιγμή διαρκείας ουσιαστικά για τις 3 αξίες 

(ολόκληρο, μισό και τέταρτο), και χρησιμοποιούμε στα παραδείγματα και τις ασκήσεις (σελ. 

34 και 35) μόνο το μισό παρεστιγμένο και το τέταρτο παρεστιγμένο. Ίσως κάποιο παιδί να 

εκφράσει την απορία της χρήσης του ολόκληρου παρεστιγμένου, καθώς και του όγδοου 

παρεστιγμένου. Μπορούμε απλά να εξηγήσουμε ότι, το μεν ολόκληρο παρεστιγμένο ΔΕΝ 

χωράει στα μέτρα που έχουμε μάθει ως τώρα, αλλά σε άλλα μέτρα με περισσότερες θέσεις 

(σε μεγαλύτερα μέτρα). Το δε όγδοο παρεστιγμένο, πρέπει να συμπληρωθεί με μια 

μικρότερη αξία (φθογγόσημο), από αυτές που έχουμε μάθει (δέκατο έκτο), η οποία είναι 

πάρα πολύ γρήγορη και δεν την μαθαίνουμε προς το παρόν. 

Ήδη είναι αρκετά δύσκολο ένα παιδί της ηλικίας αυτής να μπορέσει να κατανοήσει 

αξίες μικρότερες του 1. Μάθαμε πρακτικά να μετράμε τα 2 όγδοα σε ένα χρόνο, και ίσως και 

αυτό να είναι αρκετά δύσκολο. Η ανάλυση των μικρότερων φθογγόσημων του ογδόου προς 

το παρόν δεν είναι αναγκαία. 

 

Παύσεις 

Οι παύσεις αποτελούν ένα μέρος της θεωρίας σχετικά ευκολότερο στα παιδιά, εφ’ 

όσον βέβαια έχουν καταλάβει πλήρως τις αξίες-φθογγόσημα.  

Το πιο σημαντικό εδώ, είναι να κατανοήσουν ότι οι παύσεις έχουν ρυθμό, αλλά όχι 

μελωδία. Μπορείτε να εξασκηθείτε με τα παιδιά, στο να μπορούν να «παύουν» για 

συγκεκριμένη διάρκεια του χρόνου. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι ρυθμού, μόνο που αυτή τη 

φορά τα παιδιά θα τα καλέσετε να μην μιλούν για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (την οποία 
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θα καθορίζετε εσείς κάθε φορά, π.χ. για 2 χρόνους, για 4 χρόνους, για 0,5 χρόνο κλπ.), ενώ 

εσείς θα μετράτε τον ανάλογο χρόνο (σε αργό ή γρήγορο ρυθμό). Όταν τα παιδιά δεν έχουν 

παύσεις, μπορούν να μιλούν, να τραγουδούν, να μιμούνται κάποιους ήχους κλπ. 

Τα παιδιά θα δυσκολευτούν ίσως αρκετά στο να μπορέσουν να σχηματίσουν/γράψουν 

τις παύσεις του τετάρτου και του ογδόου. Στην παύση τετάρτου, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το γράμμα «ξ», δηλαδή ότι μοιάζει με ένα πιο αφηρημένο μικρό «ξ» ή ότι 

είναι σαν μια κατσαρή γραμμούλα, που ξεκινάει από το 4ο και καταλήγει στο 1ο διάστημα.  

Διευκρινίστε τους τη διαφορά μεταξύ της παύσης του ολόκληρου και του μισού.   

Δώστε στα παιδιά κενά πεντάγραμμα για να μπορέσουν να εξασκηθούν, γράφοντας 

τις παύσεις.  

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι, όπως και τα φθογγόσημα 

που είναι σημάδια ρυθμού, έτσι και οι παύσεις, μπορούν να έχουν δίπλα τους στιγμή 

διαρκείας, η οποία θα προσθέτει τον ανάλογο χρόνο. 

 

Φθογγόσημα και παύσεις μέσα στα μέτρα (σελ. 34) 

Στα παραδείγματα αυτά υπάρχουν οι περισσότεροι συνδυασμοί όσων έχουμε μάθει 

ως τώρα. Σε πρώτη όψη, μοιάζουν πολύ δύσκολα και ίσως τα παιδιά να αντιδράσουν. Εσείς 

όμως, θα τους εξηγήσετε ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν και θα ξεκινήσετε σιγά-σιγά την 

ανάλυση των παραδειγμάτων. Ζητήστε από τα παιδιά να ονομάζουν τις νότες και τα 

φθογγόσημα, που βλέπουν σε κάθε μέτρο. Πάνω από τις νότες αναγράφονται οι χρόνοι (με 

κόκκινο) και κάτω αναγράφεται ο ρυθμός που μετράμε σε κάθε νότα (με πράσινο).  

Αν είναι εφικτό, και αφού αναλύσετε μέρος ή ολόκληρη μια άσκηση (προτείνεται 

καλύτερα 2 ή 3 μέτρα, και όχι ολόκληρη σειρά ή άσκηση), μπορείτε μαζί με τα παιδιά να 

κάνετε κάτι σαν σολφέζ. Δηλαδή, εσείς να χτυπάτε με αργό ρυθμό παλαμάκια, που θα 

αντιστοιχούν στους χρόνους κάθε μέτρου, και τα παιδιά να λένε τις νότες ρυθμικά. Έστω κι 

αν καταφέρετε να το κάνετε για μερικά μέτρα, είναι πολύ-πολύ σημαντικό, γιατί θα 

σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει καλά ό,τι έχουν μάθει μέχρι στιγμής. 

Στην σελίδα 35 ακολουθούν ασκήσεις εφ’ όλης της ύλης. Το πιο ιδανικό, είναι να 

λύσετε τις ασκήσεις σε συνεργασία με τα παιδιά, για να μπορείτε να διορθώνετε ή να 

εξηγείτε απορίες.  

Το επόμενο μάθημα θα είναι επαναληπτικό, και θα περιλαμβάνει την ύλη της Α’ και 

της Β’ ενότητας των μαθημάτων. Αν όμως, δεν προλάβετε να το παραδώσετε στα παιδιά, 

μην ανησυχείτε… Το σημερινό μάθημα είναι μια καλή επανάληψη σε όλα όσα έχουμε μάθει. 

Καλή επιτυχία! 


