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Γεηα ζαο παηδηά! 

Δίκαη ν καέζηξνο ηεο 

νξρήζηξαο θαη ζήκεξα ζα  

θάλνπκε έλα πεξίπαην! 

Σαο πξνζθαιώ λα 

επηζθεθζνύκε καδί κηα 

κεγάιε νξρήζηξα,            

ηε ζπκθσληθή νξρήζηξα!



έγχορδα πνευστά

κρουστά

Αο γλσξίζνπκε όκσο πξώηα

ηα όξγαλα ηεο ζπκθσληθήο

νξρήζηξαο. Απηά ρσξίδνληαη

ζε 3 κεγάιεο νηθνγέλεηεο:

ηα έγρνξδα, ηα πλεπζηά θαη

ηα θξνπζηά.



Τα έγρνξδα κνπζηθά

όξγαλα έρνπλ ρνξδέο

θαη ζπλήζσο παίδνληαη

κε δνμάξη.



Τα πλεπζηά όξγαλα ηεο νξρήζηξαο

ρσξίδνληαη ζε μύιηλα θαη ράιθηλα

πλεπζηά θαη γηα λα παίμνπλ κνπζηθή

πξέπεη λα ηα θπζήμεηο.



Τα θξνπζηά κνπζηθά

όξγαλα είλαη όια ηα

όξγαλα πνπ πξέπεη λα

ρηππήζεηο ή λα θνπλήζεηο

γηα λα παξάμνπλ ήρν.



Πώο όκσο ζα επηζθεθζνύκε ηελ

νξρήζηξα; Θα ηελ επηζθεθζνύκε ράξε

ζηε κνπζηθή ελόο Άγγινπ ζπλζέηε πνπ

ιεγόηαλ Μπένηζαμιν Μππίηεν θαη πνπ

έγξαςε απηό ην έξγν εηδηθά γηα λα

βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαθαιύςνπλ

ηελ νξρήζηξα…

https://www.youtube.com/watch?v=7tSNBf3FrEY

Δίζηε έηνηκνη γηα ηνλ

πεξίπαην; Τέιεηα… Παηήζηε

απηό ην ζύλδεζκν γηα λα

δείηε θαη λα αθνύζεηε ηελ

νξρήζηξα λα παίδεη…

Αθνύζηε είλαη πνιύ σξαία!

https://www.youtube.com/watch?v=7tSNBf3FrEY


Τώξα πνπ έκαζεο ηα
όξγαλα ηεο νξρήζηξαο
κπνξείο ζίγνπξα λα ηα
νλνκάζεηο θαη λα πεηο ζε
πνηα νηθνγέλεηα αλήθεη ην
θαζέλα.

Φηηάμε θη εζύ ηνλ πίλαθα
πνπ ζα δεηο ζηελ επόκελε
ζειίδα θαη ζπκπιήξσζε
ηνλ. Εσγξάθηζε ή θόιιεζε
ην θάζε κνπζηθό όξγαλν
ζηε ζσζηή ζηήιε.



Έγχορδα Πνευστά Κρουστά



Γλωζζική Αγωγή

«Έλα θείκελν, κηα εηθόλα»

«Με κοςκί και με πεβίθι υτιάξε ένα παπαμύθι,

ιστοπίερ πιο πολλέρ με καπτέλερ μαγικέρ!»

Τί ζρέζε κπνξεί 
λα έρεη έλαο 

βαζηιηάο, έλαο 
θνθθηλνιαίκεο θαη 

κηα θινγέξα;

«Μηα θνξά θη 
έλαλ θαηξό…»

Φηηάμε ηε δηθή 
ζνπ ηζηνξία.

Εήηεζε από 
θάπνηνλ κεγάιν 
λα γξάςεη ηελ 
ηζηνξία πνπ 
ζθέθηεθεο.

Εσγξάθηζε ηελ 
ηζηνξία ζνπ!



Μπνξείο λα 

μαλαδεκηνπξγήζεηο 

ηηο ιέμεηο; Αληίγξαςε ηηο ιέμεηο 
πνπ ζα δεηο ζηελ 
επόκελε ζειίδα.

Εήηα από θάπνηνλ 
κεγάιν λα γξάςεη 
ηα γξάκκαηα ησλ 
ιέμεσλ πάλσ ζε 

πιαζηηθά θαπάθηα 
από γάια. 

Βξεο ηα γξάκκαηα 
ηεο θάζε ιέμεο θαη 
βάιε ηα θαπάθηα 
ζηε ζσζηή ζεηξά 

μεθηλώληαο από ην 
πξώην γηα λα 

μαλαδεκηνπξγήζεηο 
ηηο ιέμεηο.



βιολί

κοντραμπάσο

σαξόφωνο

φλάουτο

μαράκες



Μπνξείο λα ιύζεηο ηα ζηαπξόιεμα;

Φηηάμε θη εζύ ηα ζηαπξόιεμα πνπ

βιέπεηο θαη ζπκπιήξσζε ηα.





Τα κνπζηθά όξγαλα πνπ

ζα δεηο ζηελ επνκέλε

ζειίδα κπεξδεύηεθαλ.

Μαθημαηικά

Μπνξείο λα κεηξήζεηο ηα κνπζηθά 
όξγαλα θαη λα βξεηο πόζα ππάξρνπλ 
από ην θάζε είδνο;

Δηνίκαζε θη εζύ ηνλ πίλαθα πνπ ζα 
δεηο πην θάησ. Χξσκάηηζε ηόζα θνπηηά 
όζα θαη ηα όξγαλα από ην θάζε είδνο.

Αθνύ κεηξήζεηο ηα όξγαλα θαη 
ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα κπνξείο λα 
γξάςεηο θαη ηνπο αξηζκνύο. 







Έρσ 1 ηξίγσλν , 1 ηακπνπξίλν , 

1 θνπδνπλάθη θαη 1 γθνπίξν . 

Θέισ λα δεκηνπξγήζσ κία νξρήζηξα κε 2 θξνπζηά

κνπζηθά όξγαλα. 

Πνηα 2 θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα κπνξώ λα βάισ

ζηελ νξρήζηξα κνπ;

Χξεηάδνκαη ηε 

βνήζεηα ζνπ.



Πάξε κνιύβη θαη ραξηί 
θαη εηνίκαζε θη εζύ 6 

ζθελέο ζεάηξνπ.

Εσγξάθηζε ζε θάζε 
ζθελή ζεάηξνπ πνηα 2 

θξνπζηά κνπζηθά 
όξγαλα κπνξώ λα βάισ 

ζηελ νξρήζηξα κνπ.

Πξνζπάζεζε λα βξεηο 
όινπο ηνπο πηζαλνύο 

ζπλδπαζκνύο.



O Αληόλην Βηβάιληη γελλήζεθε

ζηελ Ιηαιία. Ήηαλ ζπλζέηεο

θαη βηνιηζηήο. Έλα από ηα πην

γλσζηά έξγα ηνπ είλαη νη

Τέσσερις εποχές.

Μοςζική Αγωγή

άνοιξη καλοκαίρι

φθινόπωρο χειμώνας

Πάηεζε ην 
ζύλδεζκν ζηηο 
ζειίδεο πνπ 

αθνινπζνύλ γηα 
λα αθνύζεηο ηε 
κνπζηθή πνπ 

έγξαςε ν 
Βηβάιληη γηα 
θάζε επνρή.

Δηνίκαζε θη εζύ 
ζε έλα κεγάιν 

άζπξν ραξηί ηνλ 
πίλαθα πνπ 

βιέπεηο .

Καζώο αθνύο ηε 
κνπζηθή ηνπ 

Βηβάιληη, 
δσγξάθηδε  ζηα 

θνπηηά θάηη 
ζρεηηθό κε ηελ 
θάζε επνρή. 



https://www.youtube.com/watch?v=6LAPFM3dgag&list=RD6LAPFM3dgag&start_radio=1&t=11

Τη ζε θάλεη λα 
ζθέθηεζαη              
ε κνπζηθή;

Τη ζε θάλεη λα 
ληώζεηο                  

ε κνπζηθή;

Πνηά κνπζηθά 
όξγαλα αθνύο      

λα παίδνπλ;

https://www.youtube.com/watch?v=6LAPFM3dgag&list=RD6LAPFM3dgag&start_radio=1&t=11


https://www.youtube.com/watch?v=O_1KMLvAPA0

Τη ζε θάλεη λα 
ζθέθηεζαη              
ε κνπζηθή;

Τη ζε θάλεη λα 
ληώζεηο                  

ε κνπζηθή;

Πνηά κνπζηθά 
όξγαλα αθνύο      

λα παίδνπλ;

https://www.youtube.com/watch?v=O_1KMLvAPA0


https://www.youtube.com/watch?v=4jigQfzMogQ

Τη ζε θάλεη λα 
ζθέθηεζαη              
ε κνπζηθή;

Τη ζε θάλεη λα 
ληώζεηο                  

ε κνπζηθή;

Πνηά κνπζηθά 
όξγαλα αθνύο      

λα παίδνπλ;

https://www.youtube.com/watch?v=4jigQfzMogQ


https://www.youtube.com/watch?v=WxYpM8dpPVI&list=RDWxYpM8dpPVI&start_radio=1&t=21

Τη ζε θάλεη λα 
ζθέθηεζαη              
ε κνπζηθή;

Τη ζε θάλεη λα 
ληώζεηο                  

ε κνπζηθή;

Πνηά κνπζηθά 
όξγαλα αθνύο      

λα παίδνπλ;

https://www.youtube.com/watch?v=WxYpM8dpPVI&list=RDWxYpM8dpPVI&start_radio=1&t=21


https://www.youtube.com/watch?v=V8bUPNE1mhg
Καη ηώξα ώξα γηα

ηξαγνύδη! Δίκαη ζίγνπξνο

όηη έρεηο μαλαθνύζεη ην

ηξαγνύδη «ην ειεθαληάθη»

από ην cd «ν ηεκπέιεο

δξάθνο».

Με ηε βνήζεηα ελόο 
κεγάινπ δηάβαζε ην 

εηθνλόιεμν πνπ 
αθνινπζεί. Απηό ζα ζε 
βνεζήζεη λα κάζεηο ην 

ηξαγνύδη.

- Χηύπα ζηα γόλαηα ηελ 
θαξδνύια (παικό) ηνπ 

ηξαγνπδηνύ.

- Τξαγνύδεζε ηνλ έλα 
ζηίρν δπλαηά θαη ηνλ 

επόκελν απαιά.

Γξακαηνπνίεζε ηα ιόγηα 
ηνπ ηξαγνπδηνύ. Πην 

θάησ ζα βξεηο ηδέεο γηα 
ηηο θηλήζεηο πνπ κπνξείο 

λα θάλεηο.

https://www.youtube.com/watch?v=V8bUPNE1mhg


Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι

τετρακόςια είκοςι 420 κιλά

τρϊει εφτά 7 καςόνια, μακαρόνια

κι όλο κάνει τοφμπεσ και γελά .

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/spaghetti-cliparts.html&psig=AOvVaw0TcT6cWwt2o_NC2cKVSOl5&ust=1587948094931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjh2NnuhOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https://soundcloud.com/tell-chang&psig=AOvVaw2yJOVU1iG9dnJVnFLvluNU&ust=1587948966240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjAq_vxhOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cute-elephant-cartoon-vector-16309585&psig=AOvVaw1ij6RiaxDAgDXzjGHp1aDt&ust=1587948611808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNijutbwhOkCFQAAAAAdAAAAABAL


Όταν ανεβαίνει ςτθν τραμπάλα

με πετάει ψθλά ςτον ουρανό

κι όποτε βουτάει ςτθν πιςίνα 

φεφγει από μζςα το νερό                        .



Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι

τετρακόςια είκοςι 420 κιλά

πίνει εφτά 7 κουβάδεσ, λεμονάδεσ

κι όλο κάνει τοφμπεσ και γελά .

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https://soundcloud.com/tell-chang&psig=AOvVaw2yJOVU1iG9dnJVnFLvluNU&ust=1587948966240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjAq_vxhOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cute-elephant-cartoon-vector-16309585&psig=AOvVaw1ij6RiaxDAgDXzjGHp1aDt&ust=1587948611808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNijutbwhOkCFQAAAAAdAAAAABAL


Παίηουμε τ’ απόγευμα ςτον κιπο

τρζξιμο       και μπάλα       και κρυφτό

κι υςτζρα ςτο μπάνιο μου πετάει

με τθν προβοςκίδα το νερό            .

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https://clipartlook.com/img-203008.html&psig=AOvVaw0urc8xA5mggLmBXUz84Ij6&ust=1587950164545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh3Lj2hOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι

τετρακόςια είκοςι 420 κιλά

κζλει κόπο μα κα βρω τον τρόπο

να το πάρω κάποτε αγκαλιά              .



Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι 
τετρακόςια είκοςι κιλά
τρϊει εφτά καςόνια μακαρόνια 
κι όλο κάνει τοφμπεσ και γελά. 

Όταν ανεβαίνει ςτθν τραμπάλα 
με πετάει ψθλά ςτον ουρανό
κι όποτε βουτάει ςτθν πιςίνα 
φεφγει από μζςα το νερό.

Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι 
τετρακόςια είκοςι κιλά
πίνει εφτά κουβάδεσ λεμονάδεσ
κι όλο κάνει τοφμπεσ και γελά.

Παίηουμε τ’ απόγευμα ςτον κιπο
τρζξιμο και μπάλα και κρυφτό
κι φςτερα ςτο μπάνιο μου πετάει 
με τθν προβοςκίδα το νερό.

Έχω ζνα μικράκι, ελεφαντάκι
τετρακόςια είκοςι κιλά
κζλει κόπο μα κα βρω τον τρόπο 
να το πάρω κάποτε αγκαλιά.

Με τα χζρια τεντωμζνα μπροςτά.
Κυκλικι κίνθςθ τθσ μζςθσ.
Δραματοποιοφμε ότι τρϊμε.
Κάνουμε ςτροφι γφρω από τον εαυτό μασ 
ενϊ τα χζρια μασ κάνουν τθν κίνθςθ τθσ τοφμπασ.

Σκφβουμε με τα πόδια λυγιςμζνα.
και ςθκωνόμαςτε ψθλά με τεντωμζνα χζρια.
Βουτάμε προσ τα κάτω
και πθδάμε προσ τα πάνω με τα χζρια τεντωμζνα.

Με τα χζρια τεντωμζνα μπροςτά.
Κυκλικι κίνθςθ τθσ μζςθσ.
Δραματοποιοφμε ότι πίνουμε.
Κάνουμε ςτροφι γφρω από τον εαυτό μασ 
ενϊ τα χζρια μασ κάνουν τθν κίνθςθ τθσ τοφμπασ.

Τρζχουμε επιτόπου.
Τινάηουμε το ζνα πόδι ςαν να κλωτςάμε μία μπάλα.
Μαηεφουμε το ςϊμα μασ προσ τα κάτω και
πθδάμε με τεντωμζνο ςϊμα και με τα χζρια ψθλά.

Με τα χζρια τεντωμζνα μπροςτά.
Κυκλικι κίνθςθ τθσ μζςθσ.
Γινόμαςτε όλοι 
μια μεγάλθ αγκαλιά.

Δίζαη ζπνπδαία 

ρνξεύηξηα!

Δίζαη ζπνπδαίνο 

ρνξεπηήο!



Τα παηδηά 
ζηέθνληαη 

αλαθαηεκέλα 
ζην ρώξν. 

Με ην 
μεθίλεκα ηεο 

κνπζηθήο 
ρνξεύνπλ 
ειεύζεξα.

Όηαλ ε 
κνπζηθή 

ζηακαηά ηα 
παηδηά 

ζηέθνληαη 
αθίλεηα ζαλ 

άγαικα.

Οη πην θάησ 
θάξηεο 

κπνξνύλ λα 
δώζνπλ 

κεξηθέο ηδέεο 
γηα αγάικαηα 
ζηα παηδηά. 

Φςζική Αγωγή



Εικαζηικέρ ηέσνερ

Ο Πάκπιν Πηθάζν γελλήζεθε

ζηελ Ιζπαλία θαη ήηαλ

ζπνπδαίνο δσγξάθνο.

Οη πίλαθεο πνπ βιέπεηο 

δεκηνπξγήζεθαλ κε 

θνιιεηηθή θαη δείρλνπλ 

κία θηζάξα.



Θα σπειαζηείρ:

1  κεγάιν άζπξν ραξηί

1 θαθέ ραξηόλη

θνκκάηηα από

ρξσκαηηζηά ραξηηά,

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά

καιιί γηα ηηο ρνξδέο ηεο    

θηζάξαο 

γόκα

Κόςε κε ηα ρέξηα 
δηάθνξα κεγάια θνκκάηηα 
από ρξσκαηηζηά ραξηηά, 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη 
όηη άιιν έρεηο ζην ζπίηη.

Κόιιεζε ηα θνκκάηηα πνπ 
έθνςεο ζην άζπξν ραξηί  
γηα λα δεκηνπξγήζεηο ην 

θόλην.

Κόςε ην θαθέ ραξηόλη ζην 
ζρήκα ηεο θηζάξαο θαη 

θόιιεζε ηελ θηζάξα πάλσ 
από ην θόλην πνπ 

εηνίκαζεο.

Κόιιεζε καιιί γηα ηηο 
ρνξδέο ηεο θηζάξαο θαη ν 
Πηθάζν ζνπ είλαη έηνηκνο. 

Αγωνιώ να δω ηον    
πίνακα ζος!

Καη ηώξα ήξζε ε

δηθή ζνπ ζεηξά λα

γίλεηο δσγξάθνο!



Θα σπειαζηείρ:

δηάθνξα άδεηα πιαζηηθά  

ή ηελεθεδέληα θνπηηά

ζπόξνπο

ραξηί πεξηηπιίγκαηνο

δώξσλ θαηά πξνηίκεζε

κνλόρξσκν

speed fix

λεξνκπνγηέο, καξθαδόξνπο

Γέκηζε κέρξη ηε 
κέζε πεξίπνπ ην 

άδεην θνπηί κε 
ζπόξνπο.

Τύιημε ην θνπηί κε 
ραξηί 

πεξηηπιίγκαηνο θαη 
θόιιεζε ην κε 

speed fix. 

Χξεζηκνπνίεζε 
καξθαδόξνπο ή 
λεξνκπνγηέο γηα  
λα δηαθνζκήζεηο 

ηε καξάθα ζνπ κε 
γξακκέο, ζρήκαηα 

θαη ρξώκαηα.



Θπκήζνπ όπνπ βιέπεηο ηελ

εηθόλα ηεο θσηνγξαθηθήο,

λα γξάθεηο ην όλνκα ζνπ

θαη λα βγάδεηο θσηνγξαθία

ηελ εξγαζία, ηε δσγξαθηά ή

ηελ θαηαζθεπή ζνπ!






