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Γεια σε ολους!!  

Ελπίζω να περάσατε όμορφα αυτή τη βδομάδα 
και να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι!! 

Στο σημερινο μαθημα θα ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι 
της περασμένης βδομάδας !Το ακούσατε; Το μάθατε; Για 
να δούμε! 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Παμε να τραγουδησουμε!! Ακολουθηστε το πιο κατω λινκ  

https://www.youtube.com/watch?v=9YEwfMssujA 
Το τραγουδακι ΚΑΛΗΜΕΡΑ υπαρχει στο βιβλιο μουσικης στις 
σελιδες 26-27. 

 

 



 
Καλημέρα σε όλους λοιπόν! 
Α) Μπορείτε να τραγουδήσετε το τραγουδάκι και να 
χρησιμοποιήσετε τα αυτοσχέδια μουσικά σας όργανα! 
Β) Να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας ενώ τραγουδάτε και να 
το στείλετε σε κάποιον/α που αγαπάτε για να τον 
καλημερίσετε! 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.  

Στη συνεχεια χτυπηστε το ρυθμο που ακολουθει στο πιο 
κατω βινετο:  

Στο περασμένο μάθημα χτυπήσατε το ΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΟ) και 
το ΤΙΤΙ (ΟΓΔΟΑ). 

Σήμερα θα μάθουμε και το ΤΟ- Ε(ΜΙΣΟ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0 

Στη συνεχεια παρτε δυο μολυβια ενα με το δεξι και ενα με 
το αριστερο χερι (η μυτη να βλεπει προς τα κατω) και 
χτυπηστε τα τεταρτα μαζι και τα ογδοα ξεχωριστα.Για το 
Το-ε κάντε ένα κύκλο στην επιφάνεια του τραπεζιού 
.Ακουστε ξανα και επαναλαβετε την ασκηση με τα 
μολυβια σας.  

Τελος μπορειτε να χρησιμοποιησετε τα αυτοσχεδια σας 
οργανα ,τις μαρακες και τα κουταλια σας για να 
χτυπησετε το ρυθμο.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
Πάμε τώρα να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι από την 
Αφρική. 



Στο πρώτο βίντεο θα επαναλαμβάνετε μαζί με την κοπέλα 
στο βίντεο τα λόγια! 

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

Στο δεύτερο video θα επαναλαμβάνετε  τα λόγια που θα 
ακούτε. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIdp_Nj0tgk 

Το τραγούδι αυτό είναι ένα παιγνιδοτράγουδο που 
παίζουν τα παιδιά στην Γκάνα της Αφρικής. Σε αυτό το 
παιχνίδι ένα παιδί τραγουδά και τα υπόλοιπα απαντούν 
πίσω. Αν θέλετε μπορείτε στη συνέχεια να το παίξετε και 
με τα αδελφάκια, τους γονείς ή κάποιον που είναι στο 
σπίτι μαζί σας! Μπορείτε στο τέλος να δείτε ξανά το 
βίντεο και να παίξετε κι εσείς με τις αυτοσχέδιες μαράκες 
σας τα τέταρτα! 

 

 

 


