


ΤΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είναι γνωστό και αποδεκτό ότι η επαφή με τη μουσική πρέπει να αρχίζει σε 

όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Η σύγχρονη μουσική παιδαγωγική έχει 

να προτείνει δεκάδες διδασκαλίες για την προσχολική και την πρώτη σχο-

λική ηλικία, με στόχο την πνευματική, καλλιτεχνική και αισθητική καλλιέρ-

γεια των μικρών παιδιών. Η μουσική εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον σε 

θεω ρίες, αλλά εστιάζει κυρίως στην ενεργή συμμετοχή παιδιών και δασκά-

λων. Το αισθητικό κριτήριο των παιδιών διαμορφώνεται μέσα από τις μου-

σικές ακροάσεις, τη συχνή επαφή με τον λόγο, την κίνηση και το τραγούδι. 

Το τραγούδι αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο έκφρασης ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Με το σημαντικότερο όργανο που έχουμε, τη φωνή μας, εκφραζόμαστε κα-

θημερινά μέσα από ήχους και μελωδίες. Στα μικρά παιδιά, το τραγούδι ανα-

πτύσσει τη μουσικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τα βοηθάει να εκτονωθούν 

συναισθηματικά. Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες φορές εκείνα τραγου-

δούν αυθόρμητα, μιμούνται και συμμετέχουν, με βασικό άξονα τον ρυθμό 

και τη μελωδία. Ο παιδαγωγός οφείλει να ενθαρρύνει το παιδί να τραγου-

δήσει με ποικίλους τρόπους, δίχως να τον απασχολεί αν τοποθετείται σω-

στά στον τόνο και στις νότες. Δεν είναι οι νότες το ζητούμενο, αλλά η άμεση 

επαφή με τη μουσική και η ευκαιρία να αποκτήσουν τα παιδιά μια θετική 

στάση απέναντί της. Στους πρώτους φωνητικούς πειραματισμούς αφήνου-
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με τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν, έτσι ώστε να μπορούν να χειριστούν τη 

φωνή τους χωρίς φόβο ή ντροπή. Αργότερα μπορούμε να τα κατευθύνουμε 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις νότες και στις μουσικές φράσεις. Πάντα 

αφήνουμε «χώρο» στα παιδιά να τραγουδήσουν με τον τρόπο που επιθυ-

μούν μέσα από τον πειραματισμό. Έτσι τους δίνουμε την ευκαιρία να αυτο-

νομηθούν μέσα από τη μουσική δράση.

Σε αυτό το βιβλίο με απασχόλησε η δυνατή σχέση του τραγουδιού με 

την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά την προσχολική και 

πρώτη σχολική ηλικία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μουσικής εξερεύ-

νησης, η οποία χωρίζεται σε οκτώ ενότητες:

1. Εποχές

2. Περιβάλλον

3. Ύγεία-Διατροφή 

4. Σχολική ζωή

5. Οικογένεια

6. Αξίες-Αγαθά

7. Τέχνες

8. Ζώα

Κάθε ενότητα περιέχει τέσσερα τραγούδια, τα οποία οικοδομήθηκαν για 

να λειτουργήσουν μουσικοεκπαιδευτικά-μουσικοκινητικά και είναι κατάλ-

ληλα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Κάθε 

τραγούδι συνεπάγεται μια μουσικοκινητική ή ρυθμικοκινητική δραστηριό-

τητα, με τη δυνατότητα επέκτασης ή εξέλιξής της. Ο σχεδιασμός των τρα-

γουδιών ποικίλλει ανάλογα με τη θεματική, ενώ δίνεται έμφαση στην επι-

κοινωνιακή τους διάσταση, αφού σχεδιάστηκαν με άξονα τις πραγματικές 

ανάγκες των μικρών παιδιών. Μέσα από το τραγούδι, ο εκπαιδευτικός κα-

λείται να δει διαφορετικά την ευεργετικότητα της μουσικής, να εκτιμήσει τα 

οφέλη της, να την απολαύσει και να την αποκαλύψει στους μαθητές του. Τα 

ίδια τα τραγούδια αποτελούν πρωτότυπα μουσικά παιχνίδια, που προσφέ-
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ρονται για την κατάκτηση της μουσικής γνώσης αλλά και τη διερεύνηση του 

νοητικού και συναισθηματικού πεδίου των παιδιών. Επιπλέον ακολουθείται 

ένας μαθησιακός στόχος, όπως είναι η ακουστική αντίληψη, η ταξινόμηση 

ήχων, η αναγνώριση μελωδικών γραμμών, η εξοικείωση με το ρυθμικό πε-

δίο, η φωνητική εξάσκηση, η ανάπτυξη του προφορικού λόγου μέσα από το 

τραγούδι.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι εμπλουτισμένη με δύο νέες ενότητες, 

Τέχνες και Ζώα, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για πρωτότυ-

πους πειραματισμούς με αφορμή το δημιουργικό τραγούδι, στα χέρια του 

εκπαιδευτικού, του νηπιαγωγού, του εμψυχωτή, του μουσικοπαιδαγωγού 

και του γονιού που αναζητά τη βιωματική και συνεργατική μάθηση.

Το ξεχωριστό αυτό βιβλίο δεν είναι ένα σχολικό εγχειρίδιο με αυστηρά 

διδακτικό χαρακτήρα. Είναι ένα εύχρηστο και επικοινωνιακό εργαλείο για 

τον νηπιαγωγό, τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, τον μουσικό, τον μουσικο-

θεραπευτή, τον εμψυχωτή, τον γονιό και για όποιον αγαπάει τη μουσική και 

το τραγούδι. Μια διαφορετική παιδαγωγική φόρμα, με σεβασμό στο παιδί 

και στις ανάγκες του. Το τραγούδι γίνεται πράξη και η μουσική καθρεφτίζε-

ται μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Μάρω Θεοδωράκη 

Σεπτέμβριος 2022



1η ενότητα: ΕΠΟΧΕΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
(track 1)

Μέρες φθινοπώρου
έφτασαν ξανά,

με τα συννεφάκια
γεμάτα πονηριά.

Μια καταιγίδα
στέλνει τη βροχή

και τα σπίτια πλένει
δυνατά μ’ ορμή.

Μια μπόρα ρίχνει
τις σταγόνες της βαριά,

κρύβεται ο ήλιος
μες στη συννεφιά.

Κι αν ο ουρανός
χρώματα αλλάζει,
μοιάζει σκοτεινός,

μα δεν με τρομάζει!



ΜΟΎΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
– ΡΎΘΜΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

«Ηχοϊστορία με τις μαγικές λέξεις»

➤ ΣΤΟΧΟΙ: ρυθμική αντίληψη – ομαδική πρωτοβουλία

Αρχικά συζητάμε με τα παιδιά για τον καιρό του φθινοπώρου και τα χα-

ρακτηριστικά του. Ποιοι είναι οι μήνες του φθινοπώρου; Τι καιρό κάνει; Τι 

φοράμε συνήθως αυτή την εποχή; Ποια αντικείμενα μας προστάζει ο καιρός 

να χρησιμοποιήσουμε (π.χ. αδιάβροχο, ομπρέλα, γαλότσες); Τι συμβαίνει 

με τα φύλλα κάποιων δέντρων; Τι χρώμα έχουν τα φθινοπωρινά φύλλα; Τι 

χρώμα έχει ο ουρανός όταν έρχεται η μπόρα; 

Έπειτα χρησιμοποιούμε το σώμα μας σαν κρουστό όργανο για να δρα-

ματοποιήσουμε ρυθμικοκινητικά το τραγούδι. Έτσι, πάνω σε συγκεκριμένες 

λέξεις βάζουμε και από έναν ήχο που παράγει το σώμα μας. Σε κάθε τετρά-

στιχο υπάρχει και μια λέξη που αναλαμβάνουν τα παιδιά να υποστηρίξουν 

ρυθμικοκινητικά. Γι’ αυτό, αν θέλουμε, μπορούμε να χωρίσουμε και τα παι-

διά σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει από ένα τετράστιχο.

1ο τετράστιχο: «φθινοπώρου»δύο χτύποι στους μηρούς

2ο τετράστιχο: «βροχή»γρήγορο περπάτημα ελεύθερα στον χώρο

3ο τετράστιχο: «μπόρα»ένας δυνατός πήδος μπροστά

4ο τετράστιχο: «ουρανός»μία φορά παλαμάκια πάνω από το κεφάλι 

Πριν χτίσουμε σταδιακά την ηχοϊστορία μας, φροντίζουμε να ακούσουμε 

πολλές φορές το τραγούδι με τα παιδιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια οι-

κειότητα τόσο με τη μελωδία όσο και με τον στίχο. Έπειτα επισημαίνουμε τη 
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λέξη που θα αναλάβει κάθε ομάδα να υποστηρίξει ρυθμικοκινητικά. Πρώτα 

ανακατεύουμε τις λέξεις και, μόλις κάθε ομάδα ακούσει τη «μαγική» λέξη, 

πρέπει να κάνει και τη «μαγική» κίνηση. Κάθε ομάδα είναι συγκεντρωμένη 

σε ένα σημείο που θα έχουμε υποδείξει. Αν όμως θέλουμε να δυσκολέψου-

με το παιχνίδι, μπορούμε να σκορπίσουμε τις ομάδες, κι έτσι τα παιδιά να 

είναι ανακατεμένα. Αυτό όμως προϋποθέτει να έχει προηγηθεί μια καλή 

μουσική ακρόαση. 




