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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  

«Το ποδήλατο» από τη σελίδα 26 του βιβλιου σας 

https://www.youtube.com/watch?v=bX98pxZaP10  

Ακούστε το τραγουδάκι που κάναμε τη περασμένη 
εβδομάδα! Το μάθατε; 

Για να δούμε! 

Πάμε μαζί να τραγουδήσουμε και ενώ παίζει το βίντεο 
μπορείτε να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας ενώ 
τραγουδάτε! Αν θέλετε θα χαρώ πολύ να μου στείλετε τις 
ηχογραφήσεις σας!! 

 Μπορείτε επίσης να τραγουδήσετε το τραγουδάκι και να 
χρησιμοποιήσετε τα αυτοσχέδια μουσικά σας όργανα 
χτυπώντας τα τέταρτα και τα όγδοα!  
 
 
 
 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.  

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

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.  

Τώρα χρησιμοποιήστε τα αυτοσχέδια σας μουσικά 
όργανα! Παίξτε ξανά το βίντεο. Πάρτε πρώτα τις μαράκες 
σας και χτυπήστε μόνο όταν βλέπετε τα τέταρτα ΤΑ!! 

Ακούστε ξανά το βίντεο και χτυπήστε με τα κουτάλια σας 
όταν βλέπετε τα όγδοα ΤΙ ΤΙ ! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=J415ceMSymg 
 
Λέγεται ΑΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ και θα σας καθοδηγήσει η κοπέλα στο 
βίντεο πως θα το τραγουδήσετε!! Κάποτε θα τραγουδάτε απαλά 
κάποτε πιο δυνατά κάποτε πολύ δυνατά!  
ΣΤΙΧΟΙ:  
ΑΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ  
ΑΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ  
ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ  
ΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ ΑΡΑΦΙ ΑΡΑΦΙ  ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ ΓΚΟΥΛΙ  
ΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ   Χ 2 



Στο δεύτερο βίντεο θα τραγουδήσετε το ίδιο τραγούδι αλλά τώρα με 
διαφορετική ταχύτητα!! Κάποτε πιο αργά μετά πιο γρήγορα και όλο 
πιο γρήγορα!!   
https://www.youtube.com/watch?v=67veNZwMDLU 
 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
Πιο κάτω σας βάζω ακόμα μερικά λινκ για να ακούσετε και άλλες 
εκτελέσεις του τραγουδιού Αραμ Σαμ Σαμ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2w-ZTq0ZDkA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fsq50O3bQZI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MU5nBCF5c94 
 
 
Τα παιδιά σε όλο το κόσμο το τραγουδούν  και το χορεύουν!! Αν 
θέλετε στείλτε μου τα δικά σας βίντεο με τις προσπάθειες σας! 


