
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ 
 

   Οι ήχοι που μπορούμε να παράγουμε στην τάξη από απλά μουσικά 

κρουστά όργανα και καθημερινά μικροαντικείμενα είναι χρήσιμα εργαλεία που 

μας βοηθούν σε πολλές δραστηριότητες: να επενδύσουμε ηχητικά μία ιστορία, 

να δημιουργήσουμε ηχοΪστορίες, να συνοδεύσουμε ένα παραμύθι, μια 

θεατρική παράσταση. 

   Παραθέτω μερικές εύκολες λύσεις με το ηχητικό τους αποτέλεσμα. 

 

Ο αέρας.  

   Με το ταμπουρίνο:  τρίψιμο στην δερμάτινη επιφάνεια με το χέρι ( παλάμη, 

νύχια), με ένα βουρτσάκι, με ένα πιατίνι, μ’ ένα ξυλάκι. 

   Με χαρτί (λαδόκολλα, ή ότι άλλο είδος μας αρέσει): το τσαλακώνουμε σιγά 

σιγά, ή το τρίβουμε με τη βούρτσα.  

   Με το στόμα: φυσάμε όλοι μαζί σε ομάδες επαναλαμβανόμενα. 

   Με σωλήνα πλαστικό: τον γυρνάμε πολύ γρήγορα στον αέρα.(όχι πολύ 

πρακτικό για την τάξη). 

Τα βήματα. 

   Με τα ξυλάκια ( κλάβες): χτυπώντας τα ρυθμικά. 

   Με μαράκες: βήματα σε βότσαλα. 

   Με χαρτί: περπάτημα σε ξερά φύλλα 

   Με δύο μισά καρυδότσουφλα: τα κολλάμε από την κούφια πλευρά σε 

σκληρό χαρτόνι και τα χτυπάμε μεταξύ τους.  

   Με καστανιέτες 

Ο κεραυνός. 

   Με ταμπουρίνο και πιατίνια χτυπώντας ταυτόχρονα συγχρονισμένα.( 

προσθέτουμε και άλλα όργανα ή αντικείμενα που μας ταιριάζουν). 

Η βροχή. 

   Με τα δάκτυλα χτυπάμε στη μεμβράνη του ταμπουρίνου ( αυτό μοιάζει με 

χοντρές ψιχάλες). 

   Με τις μαράκες 

   Με συνδιασμούς οργάνων όπως μαράκες με ντέφι με τρίγωνο  με σωλήνα 

της βροχής κ.α. 



Το κύμα 

   Βάζοντας μέσα σε αναποδογυρισμένο ταμπουρίνο μικρά όσπρια και 

κουνώντας το κυκλικά. 

Το βήμα του αλόγου. 

   Με δύο πλαστικά ποτήρια. Τα χτυπάμε εναλλάξ, κρατώντας το ένα με το 

άνοιγμα προς τα πάνω και το άλλο με το άνοιγμα προς τα κάτω. 

Τα πουλιά. 

   Με το στόμα. 

   Με μαράκες και κουδουνάκια. 

   Με ένα μπουκάλι γυάλινο και ένα φελλό: βρέχουμε τον φελλό και τον 

τρίβουμε γρήγορα στην επιφάνεια του μπουκαλιού. 

   Με το στόμιο μιας φλογέρας : το αφαιρούμε από την φλογέρα και φυσάμε. 

   Με σφυριχτρούλες ή άλλα ανάλογα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά. 

Το κλαδί που σπάει. 

   Με την ξύστρα. Κοφτά και απότομα χτυπήματα. 

Η άμαξα του Αϊ Βασίλη 
   Ήχοι με το στόμα (αλογάκι), κουδουνάκια, πλαστικά ποτήρια( βήμα αλόγου), 

κασετίνα ή ξυλάκια. 

Οι καμπάνες 

   Τρίγωνα, κύμβαλα, ζίλια, σωληνόφωνα. 

 

    Δίνοντας στα παιδιά την δυνατότητα να πειραματιστούν και να 

αυτοσχεδιάσουν , θ ’ανακαλύψουν πολύ περισσότερα αντικείμενα και 

συνδυασμούς αντικειμένων  και οργάνων που θα εξυπηρετήσουν ηχητικά τον 

στόχο τους και κυρίως θα τους προσφέρουν πολύ χαρά μέσα από μια 

δημιουργική δραστηριότητα. 

 

 

                                                                                             Κατερίνα Μαντέλου 

                                    Μουσικός στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. 


