
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Γ’   
ΜΑΘΗΜΑ 2 

 
Αγαπημένα μου παιδιά γεια σας!! 
Ελπίζω να είστε ΟΛΟΙ πολύ καλά!! 
Σας έχω πεθυμήσει πολύ και ανυπομονώ να σας δω 
σύντομα! 
 
Δραστηριότητα 1 
Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι?? 
Θα ήθελα να ακολουθήσετε το πιο κάτω λινκ και να 
ακούσετε «Το τραγούδι Των πλανητών»που σας είχα 
στείλει στο προηγούμενο μάθημα!   
Για να δούμε το έχετε μάθει ?? 

https://www.youtube.com/watch?v=vH-D8_mjGxU  

Το τραγουδι υπαρχει στη σελιδα 9 του βιβλιου σας 
,στη πλευρα με τα τραγουδια .  

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ηχογραφήσετε τον 
εαυτό σας ενώ τραγουδάτε μαζί με το βίντεο και να 
μου στείλετε   το αρχείο .Μπορείτε να το στείλετε 
στην ομάδα στο Viber και η δασκάλα σας να μου το 
προωθήσει . 

Δραστηριότητα 2 

Στη συνέχεια θα σας βάλω τρία λινκ για να κάνετε 
εξάσκηση τη φωνή και τη μνήμη σας .Θα ακούτε τη 
κοπέλα που θα τραγουδά και θα επαναλαμβάνετε. Η 



κοπέλα αρχίζει και τη δεύτερη φορά σταματά για να 
τραγουδήσετε εσείς. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_lcb0qL_q0 

Στο πρώτο βιντεο έχουμε μόνο τις νότες Σολ και Μι  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrPp01NoUHA 

Στο δεύτερο βίντεο έχουμε τις νότες Σολ ,Μι και ΛΑ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0 

Στο τρίτο βίντεο έχουμε τις νότες ΝΤΟ  ,ΡΕ ,ΜΙ ,ΣΟΛ 
,ΛΑ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3- ΑΥΛΟΣ  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα όλοι να πάρετε τον 
αυλό σας και να κάνετε μια προσπάθεια να 
θυμηθείτε κάποια βασικά στοιχεία για σωστό 
παίξιμο!! 

1. Πρώτον με το αριστερό χεράκι θα κλείσουμε τις 
πάνω τρύπες και την πίσω τρυπούλα του αυλού 
μας. (Πρώτες τρείς τρύπες )  



2. Το μεγάλο δάκτυλο του αριστερού μου χεριού 
κλείνει τη πίσω τρύπα του αυλού που είναι 
ΜΟΝΗ της και δεν αφήνουμε  καθόλου αέρα να 
μπει. Για όλες τις τρύπες ΠΡΟΣΕΧΩ να 
κλείνουν πολύ καλά! Τα χέρια μου ΔΕΝ 
ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ και κάθομαι σε 
ορθή γωνία και η πλάτη μου ακουμπά στη 
καρέκλα. Ο αυλός Δεν πρέπει να βλέπει 
πάνω ούτε πολύ χαμηλά αλλά να τον κρατώ  
σε ΙΣΙΑ θέση.   

3. Βάζω το δείκτη στη πρώτη τρυπούλα στο 
μπροστινό μέρος του αυλού  και έχω τη νότα Σι.  

4. Προσθέτω και το μεσαίο δάκτυλο στη δεύτερη 
τρυπούλα και έχω τη νότα Λα . 

5. Όταν βάλω και το τέταρτο δάκτυλο για να 
κλείσω τη τρίτη τρυπούλα έχω την νότα Σολ. 

6. Με το δεξί μου χέρι κρατώ τον αυλό μου και 
ΔΕΝ κλείνω τις υπόλοιπες τρυπούλες. 

7. Το μικρό δακτυλάκι του αριστερού μου χεριού 
Δεν κλείνει καμία τρυπούλα. 

8. Με αυτο το τροπο θα μα΄θω να παιζω τις νοτες 
ΣΙ ΛΑ ΣΟΛ στον αυλό μου.  

9. Στο βίντεο που ακολουθεί στο πιο κάτω λινκ θα 
σας δώσει οδηγίες και σας δείχνει πως να 
παίξετε στον αυλό τις νότες ΣΙ ΛΑ ΣΟΛ  

10. https://www.youtube.com/watch?v=m4xd
xlGc5Fo 

Ακολουθείστε το λινκ .Στα αριστερά θα δείτε 
έναν αυλό. Θα σας δείχνει τη θέση που πρέπει 



να έχουν τα δάκτυλα για να παιχτεί σωτά η 
κάθε νότα. 

11. Θα παίζει μια φορά και θα σας γράφει στα 
αγγλικά Listen(σημαίνει ακούω) .Στη συνέχεια 
θα σας γράφει Play(σημαίνει παίζω) 

12. Θα ακούτε δλδ και θα παίζετε όταν θα έρθει 
η σειρά σας. 

13. Στο βίντεο θα δείτε γραμμένα τρία αγγλικά 
γράμματα το B    A     G .Όπου βλέπετέ το Β= ΣΙ 
Όπου βλέπετε το Α = ΛΑ και όπου βλέπετε το  

   G =ΣΟΛ   

Β= ΣΙ 

Α = ΛΑ 

G =ΣΟΛ   

Καλή επιτυχία!!!!  
 

 

 

 

 



Η ΝΟΤΑ ΣΙ  

 
 



Η ΝΟΤΑ ΛΑ   
 
 



Η ΝΟΤΑ ΣΟΛ  

 
 


