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Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αγαπητά μου παιδιά,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που απευθύνομαι σε σας, μέσα από αυτό το βιβλίο που έχει 
ετοιμαστεί για σας, τα παιδάκια της Α΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της 
Μουσικής. Το βιβλίο αυτό, σας δίνει την ευκαιρία να βιώσετε τη μουσική μέσα 
από τις ενεργητικές μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, του τραγουδιού, 
της μουσικής και κίνησης, της χρήσης οργάνων καθώς και του αυτοσχεδιασμού 
και της σύνθεσης. Σας βοηθά επίσης να αναπτύξετε δεξιότητες ανάγνωσης της 
μουσικής, καθώς και δημιουργίας δικής σας μουσικής σημειογραφίας αλλά και 
αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Σκοπός της ομάδας συγγραφής του βιβλίου αυτού, η οποία το ετοίμασε με πολ-
λή αγάπη για σας, είναι να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε τον κόσμο της μου-
σικής, παρέα με τους συμμαθητές σας, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες 
που αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες αλλά και καλλιεργούν θετικές στάσεις 
και συμπεριφορές. Οι δραστηριότητες αυτές κεντρίζουν το ενδιαφέρον για αυ-
τοέκφραση, για ανάπτυξη της δημιουργικότητας αλλά και την κριτική σας σκέψη. 

Τα τραγούδια στο τέλος του βιβλίου, εμπλουτίζουν το μουσικό σας ρεπερτόριο 
και σας δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξετε τις φωνητικές σας ικανότητες. Αρκε-
τά από αυτά είναι γνωστά και στους γονείς σας, έτσι μπορείτε να μοιραστείτε την 
αγάπη σας για τη μουσική μαζί τους ή και με άλλα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σας 
δίνουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσετε και να εκτιμήσετε, όχι μόνο τη μουσική 
κληρονομιά της Κύπρου μας αλλά και τη μουσική άλλων λαών.

Σας εύχομαι όμορφα μουσικά ταξίδια!

Ελπιδοφόρος Νεοκλέους
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
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ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Εικονίδιο Τι σημαίνει;

Φύλλο εργασίας για τους/τις μαθητές/μαθήτριες

Φύλλο αξιολόγησης για τους/τις μαθητές/μαθήτριες: 

για να αξιολογείτε τις μουσικές σας προσπάθειες.

Παρτιτούρα: η μουσική και οι στίχοι ενός τραγουδιού

Ακρόαση: θα ακούσετε κάτι για να κάνετε αυτή την 

εργασία.

Ατομική εργασία

Εργασία σε ζευγάρια: για αυτή την εργασία θα πρέπει να 

συνεργαστείτε με τον διπλανό ή τη διπλανή σας.

Εργασία σε ομάδα.

Θα παίξετε σε μελωδικά όργανα (όλων των ειδών: 

γκλόγκενσπηλ, ραβδόφωνα, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα ή 

διατονικές καμπανούλες).

Θα παίξετε στον αυλό σας.

Θα χρειαστεί εσείς ή ο/η δάσκαλος/α σας να κόψετε κάτι.

Θα χρειαστεί να ηχογραφήσετε κάτι.

Θα ζωγραφίσετε και θα γράψετε κάτι.

 (Για τον εκπαιδευτικό) Το φύλλο μπορεί να φωτοτυπηθεί για 

μελλοντική επανάληψη της δραστηριότητας
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EΝΟΤΗΤΑ 1

Με τη μουσική...



10 Καημένη ψιψίνα!
Την ενοχλούν οι ήχοι του πρωινού.

Δεν θέλει να σηκωθεί για το σχολείο…

Ζωγράφισε στα κουτάκια τέσσερις ήχους
που ακούς το πρωί που ξυπνάς.

1



11

Δυνατά και απαλά!
Ζωγράφισε δύο απαλούς ήχους που σε ηρεμούν

και δύο δυνατούς ήχους που σε ξυπνάνε.

2

Απαλά    piano Δυνατά   forte



12

Ποιος ξύπνησε τη Μαυρούλα; Άκουσε           και βάλε ü δίπλα σε αυτό που ακούς: 

3

1

2

3

4

5

6



EΝΟΤΗΤΑ 2

Εμπρός,
μαρς!



14 1Ένωσε τη σωστή λέξη με την καθεμιά
από τις οικογένειες οργάνων.

ΚΡΟΥΣΤΑ
Κτυπάμε, κουνάμε,

τρίβουμε.

ΠΝΕΥΣΤΑ
Φυσάμε.



15

2Ένωσε τα όργανα
με την οικογένειά τους.

Φλάουτο

Φαγκότο

Μαράκες

Δίσκος

Τύμπανο

ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

Αυλός



16  Άκουσε τις μουσικές που διάλεξα για μία παρέλαση,
για ένα πάρτι και για να νανουρίσω ένα μωρό. 

Ένωσε με μία γραμμή τη μουσική που ακούς, με τη σωστή εικόνα.

1

2

3

3



EΝΟΤΗΤΑ 3

Ελέφαντες
ξυπνούν



18 1Ακούω, φαντάζομαι, ζωγραφίζω



19

2Θυμάσαι πώς ήταν τα βήματα του ελέφαντα, της γαζέλας και της ζέβρας στη μουσική; Αντιστοίχισε. 
Μετά αντίγραψε κι εσύ τις ρυθμικές αξίες στο άδειο κουτάκι.



20 3Τα ζώα πάνε στο σπίτι των πιθήκων για να παίξουν. 
Άκουσε τον/τη δάσκαλό/α σου να παίζει τα βήματα των ζώων.

Ποιο ζώο έφτασε πρώτο; Ποιο έφτασε δεύτερο; Ποιο έφτασε τρίτο;
Δώσε στα ζώα τους αριθμούς 1, 2, 3 ανάλογα με τη σειρά που τα ακούς να καταφθάνουν.



21

4Η Αλούνα και ο Χαράκα φτιάχνουν ρυθμούς με τα ποδαράκια τους. 
Άκουσε αυτό που θα παίξει ο/η δάσκαλος/α σου.

Ποιο από τα πιο κάτω ρυθμικά σχήματα άκουσες; Βάλε  ü

Εγώ και η Αλούνα παίξαμε κάτι με τέταρτα    και όγδοα               
 Μπορείς να το γράψεις στο κουτάκι; 

Άκουσε τη/τον δασκάλα/o σου να παίζει το ρυθμικό μας σχήμα.



22

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην ομάδα μας:
(κυκλώστε μία από τις τρεις φατσούλες)

Καθόλου καλά Μέτρια  Πολύ καλά

1 Εργαστήκαμε χωρίς διαφωνίες.

2 Βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον για να παίξουμε πιο σωστά.

3 Καταφέραμε να συντονιστούμε και να
παίξουμε μαζί χωρίς πολλά λάθη.

4 Αξιοποιήσαμε σωστά τον χρόνο που είχαμε για πρόβα.

5 Η εκτέλεσή μας ακούστηκε…

ΟΜΑΔΑ:

1
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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑ)

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην ομάδα μας:
(κυκλώστε μία από τις τρεις φατσούλες)

Καθόλου καλά Μέτρια  Πολύ καλά

1 Εργαστήκαμε χωρίς διαφωνίες.

2 Διαλέξαμε τα κατάλληλα όργανα για να παίξουμε
μουσική που να ταιριάζει στην εικόνα.

3 Βοηθήσαμε όλα τα παιδιά της ομάδας να παίξουν κάτι.

4 Η μουσική μας είχε ξεκάθαρη αρχή, μέση και τέλος.

ΟΜΑΔΑ:

2
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Πώς τα πήγα; 
(κύκλωσε τη φατσούλα που δείχνει πώς ήσουν ως ακροατής/ακροάτρια)

Στην ομάδα μας:
(κυκλώστε μία από τις τρεις φατσούλες)

Καθόλου καλά Μέτρια  Πολύ καλά

Κάθισα όμορφα.

 Ήμουν ήσυχος/ήσυχη.

Έβλεπα αυτούς που έπαιζαν.
Τους έδινα θετική ενέργεια.

Άκουγα με τα αυτιά και το μυαλό μου.

Χειροκρότησα στο τέλος.

Ήσουν καλός ακροατής; Ήσουν καλή ακροάτρια;
Αξιολόγησε τον εαυτό σου. 3



EΝΟΤΗΤΑ 4

Άη Βασίλη θα σε δω!
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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑ)

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην ομάδα μας:
(κυκλώστε μία από τις τρεις φατσούλες)

Καθόλου καλά Μέτρια  Πολύ καλά

1 Διαλέξαμε τα κατάλληλα όργανα για να
παίξουμε μουσική που να ταιριάζει στην εικόνα.

2 Παίξαμε κρεσιέντο ή/και ντιμινουέντο; 

3 Βοηθήσαμε όλα τα παιδιά της ομάδας να παίξουν κάτι.

4 Εργαστήκαμε χωρίς να ενοχλούμε τις άλλες ομάδες.

5 Αξιοποιήσαμε σωστά τον χρόνο μας.
Προλάβαμε να τελειώσουμε.

ΟΜΑΔΑ:

1
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1ΤΡΕΛΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ, ΤΙ ΚΤΥΠΑΣ; 
Αντίγραψε πολύ προσεκτικά τα ρυθμικά μου σχήματα στο κουτάκι.

Προσπάθησε να τα παίξεις.

Τώρα γράψε ένα δικό σου ρυθμικό σχήμα.

Σε κάθε κουτάκι μπορείς να βάλεις    ή  .

Μετά δώσε το στον/στη διπλανό/ή σου να το παίξει.





EΝΟΤΗΤΑ 5

Ελέφαντες

και μέλισσες



30 1Κάνουμε υποθέσεις:
Ποιο όργανο από αυτά νομίζετε ότι θα έχει την πιο χαμηλή και χοντρή φωνή;

Το βιολί ή το κοντραμπάσο;

Τώρα ακούστε προσεκτικά τα δύο όργανα να παίζουν την ίδια κλίμακα. Υποθέσατε σωστά;

Bιολί Kοντραμπάσο



31

2αΠαιχνίδι χροιάς 1:
Ποιο όργανο ακούς; Βάλε ένα  ü.

2

1

3

4

5



32 2βΠαιχνίδι χροιάς 2:
Ποιο όργανο ακούς; Βάλε ένα  ü.

2

1

3

4



33

3



34 4Zωγράφισε εδώ τη δική σου παρτιτούρα. 
Οι πρώτες μου συνθέσεις! 

Όνομα συνθέτη: Hμερομηνία:



35

5αΤα σχήματα δείχνουν το τραγούδι «Μέλισσα» αλλά έχουν ανακατευτεί!
Κόψε τα κουτάκια και βάλε τα στη σωστή σειρά στα κουτάκια της επόμενης σελίδας,

καθώς ακούς τον/τη δάσκαλό/α σου να παίζει ή να τραγουδά το τραγούδι.





37

5β

Τι άκουσες; 



38 6
 Η πρώτη μου παρτιτούρα!

Μέλισσα
(του Carl Orff)



39

7

Μελωδία 1

Μελωδία 3

Μελωδία 2

Μελωδία 4
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Αξιολογήστε την προσπάθειά σας να παίξετε τις μελωδίες στα μελωδικά κρουστά

Καταφέραμε να…
(κυκλώστε)

Καθόλου καλά Μέτρια  Πολύ καλά

1 …κρατήσουμε σωστά τους επικρουστήρες;

2 …έχουμε ωραίο ήχο (κτυπάμε στο κέντρο της ράβδου,
αφήνουμε τον επικρουστήρα να «χοροπηδήσει» πάνω στη ράβδο); 

3 …παίξουμε τις σωστές νότες (μελωδία);

4 …παίξουμε σωστά τον ρυθμό;

5 …βλέπουμε την παρτιτούρα και να παίζουμε ταυτόχρονα; 

6 …παίξουμε συντονισμένα με τον/τη διπλανό/ή μας;

Ημερομηνία:

1
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1. Κάθισε ή στάσου στη σωστή θέση: πρέπει να είσαι λίγο πιο ψηλά από το όργανο.

2.  Βρες τον σωστό επικρουστήρα για το όργανο που έχεις μπροστά σου.
Ο δάσκαλος/ η δασκάλα σου θα σε βοηθήσει.

3.  Κράτησε σωστά τους επικρουστήρες σου: ο δείκτης σου κάτω από το χερούλι του 
επικρουστήρα, οι αγκώνες ανοικτοί, όχι κολλημένοι στο σώμα σου.

4. Χρησιμοποίησε και τα δύο χέρια για να παίξεις.

5. Να κτυπάς στο κέντρο της ράβδου χαλαρά: εκεί είναι ο καλύτερος ήχος.

6.  Όταν το «μπαλάκι» του επικρουστήρα κτυπά στη ράβδο, να το αφήνεις να έρχεται 
πίσω (σαν μπαλάκι που κτυπά σε τραπέζι πινγκ-πονγκ).

7.  Να ελέγχεις τη δύναμή σου: μην κτυπάς πολύ δυνατά αλλά ούτε και πολύ απαλά
(εκτός αν η μουσική που παίζεις το απαιτεί).

8. Τα χέρια και οι ώμοι σου να είναι χαλαρά. Οι αγκώνες «ανοικτοί».

Οι συμβουλές μας για να παίζεις ωραία τα μελωδικά κρουστάΣωστή θέση σώματος.

Ελέγχω τη δύναμη
με την οποία παίζω.

Και τα δύο χέρια!
Άλλοτε μαζί,

άλλοτε εναλλάξ.

Ο επικρουστήρας
αναπηδά. Σαν πιθηκάκι! 

Μπόινγκ!

1





EΝΟΤΗΤΑ 6

Παγωνιά



44 1Μπορείς να καταλάβεις αν ανεβαίνω ή αν κατεβαίνω τον λόφο κάθε φορά; 
Άκουσε προσεκτικά και σημείωσε ü στη σωστή απάντηση.

1

2 3

Ανεβαίνει Κατεβαίνει

Ανεβαίνει ΑνεβαίνειΚατεβαίνει Κατεβαίνει
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Μπορείτε να παίξετε τη συνοδεία του τραγουδιού «Παγωνιά» στα μελωδικά κρουστά;
2

ΝΤΟ

ΝΤΟ

ΣΟΛΝΤΟ

ΝΤΟ

ΜΙΝΤΟ

ΝΤΟ

ΣΟΛΝΤΟ

ΝΤΟ

ΜΙΣΟΛ

ΣΟΛ

ΦΑΣΟΛ

ΣΟΛ

ΡΕΣΟΛ

ΣΟΛ

ΦΑΣΟΛ

ΣΟΛ

ΡΕ

Ωραία τα καταφέρατε!
Δύσκολο αυτό
το τραγουδάκι!

Α Β

Α





EΝΟΤΗΤΑ 7

Προσωπικότητες
με φτερά



48 1ΠΟΥΛΑΚΙ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ, ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ;  
Παίξτε με κρουστά σώματος ή άλλα κρουστά τους ρυθμούς που βλέπετε.

Όπου το πουλάκι δεν είναι στη φωλιά, κάνουμε παύση για έναν χρόνο.



49

2Ένας εύκολος τρόπος για να συνοδέψεις με τους συμμαθητές σου το τραγούδι «Το αηδόνιν» 

Ρυθμικά οστινάτι Αρμονία

2 31
ΜΙ

ΜΙ

ΜΙ

ΡΕ

ΜΙ

ΜΙ

ΜΙ

ΡΕ

ΜΙ

ΜΙ

1

7

2

5

8

3

6

9

4

10

Α

Β

Γ



50 3aΠοιο από αυτά τα πνευστά έχει την πιο ψηλή φωνή; Γιατί;

Κάντε υποθέσεις.

Φλάουτο Φαγκότο

Υποθέτω ότι την πιο ψηλή φωνή την έχει το .

Άρα, την πιο χαμηλή φωνή την έχει το .

 Εξηγώ στην τάξη γιατί έκανα αυτές τις υποθέσεις.
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3βΘυμάσαι τα ονόματα των ξύλινων πνευστών που μάθαμε;

Κύκλωσε τα πνευστά όργανα.

Φ _ _ _ _ _ _ Φ_ _ _ _ _ _

λ, ο, τ, υ, α, ο γ, ο, τ, κ, α, ο



52 4«ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ»  
Ποια ιστορία μπορεί να περιγράφουν οι γραμμούλες και τα υπόλοιπα σύμβολα;

Τι λένε μεταξύ τους τα τρία πουλάκια; Διηγηθείτε την ιστορία με ήχους.
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5
Τίριτισι! Σισι σισι! Η πρώτη μου νότα στον αυλό!

Κάνω εξάσκηση στο σπίτι τα πιο κάτω μοτίβα. Προσέχω να έχω ωραίο ήχο. 
Κλείνω καλά τις τρύπες και φυσώ απαλά.

Πίσω
1

3

2

4

ΣΙ

ΣΙ
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και ΛΑΣΙ

6 Τιρισιλά! Λα λα λα! Ακόμα μια νότα στον αυλό!
Κάνω εξάσκηση στο σπίτι τα πιο κάτω μοτίβα.
Πρώτα με ΛΑ και μετά με το ΣΙ και ΛΑ μαζί.

Προσέχω να έχω ωραίο ήχο. Κλείνω καλά τις τρύπες και
φυσώ απαλά. Το αριστερό μου χέρι είναι πάντα στο πάνω μέρος.

Πίσω
1

3

2

4

ΛΑ

ΛΑ
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7

Οι συμβουλές μας για να παίζεις καλύτερο αυλό:

•  «Πιάνω τον αυλό με το αριστερό!». Το αριστερό σου χέρι κλείνει τις 3 πρώτες τρύπες. 
Ο αντίχειρας του αριστερού χεριού κλείνει την τρύπα στο πίσω μέρος του αυλού.

•  Αν ο αυλός σου έχει «ποδαράκι» (στήριγμα αντίχειρα), τότε ο αντίχειρας του δεξιού 
χεριού είναι κάτω από το «ποδαράκι».

• Να κρατάς τον αυλό μπροστά στο στήθος σου. Ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ ψηλά.

• Να φυσάς απαλά. Το δυνατό φύσημα «ξεκουρδίζει» τον αυλό.

•  Η γλώσσα σου να μένει πίσω από τα δόντια σου. Να φυσάς απαλά  σαν να λες ένα ελαφρύ 
«ντου» (du), χωρίς να μιλάς.

•  Τα δάκτυλα να κλείνουν καλά τις τρυπίτσες με τις ρώγες όχι με τις μύτες. Τα δάκτυλα 
δεν σφίγγουν!

• Οι ώμοι σου να είναι χαλαροί.

• Να διατηρείς τον αυλό σου καθαρό. Η υγεία σου είναι σημαντική.

• Ποτέ μη δανείζεις τα πνευστά.

• Να κάνεις συχνά εξάσκηση.

• Να παίζεις με συναίσθημα.



56 8Άκουσε το «Πτηνοτροφείο» από το έργο «Καρναβάλι των ζώων» του Καμίλ Σεν Σανς.
Ονόμασε τα όργανα που βλέπεις. Ποιο όργανο είναι ο πρωταγωνιστής; Ένωσέ το με το στέμμα.

Το φ

Το π

Τα έ 



EΝΟΤΗΤΑ 8

O Λάζαρος
ο δίμιτος



58 1Ζωγράφισε ή/και γράψε κάτι εδώ, από την εμπειρία σου με το έθιμο «Λάζαρος».
Μπορείς να κολλήσεις και φωτογραφίες.

Τι κάνατε στην τάξη; Πώς προετοιμαστήκατε; Τι χρειάστηκε να έχετε; Ποιους ρόλους είχαν 
τα παιδιά; Πήγατε σε άλλες τάξεις; Παρουσιάσατε το έθιμο σε όλο το σχολείο; Πώς νιώσατε;



59

1





EΝΟΤΗΤΑ 9

Στης θάλασσας
τα βάθη



62 1Δεν είμαι σίγουρη αν θα ξανάρθω στην Κύπρο για να
γεννήσω τα αυγά μου. Την τελευταία φορά που ήρθα, τα νερά

και η παραλία ήταν γεμάτα κινδύνους: σακούλες στο νερό, ταχύπλοα σκάφη 
παντού, φώτα, φασαρία. Κάποιος μάλιστα, κάρφωσε την ομπρέλα του

εκεί που έκρυψα τα αυγουλάκια μου! 

Χελώνα, χελώνα σε παρακαλώ
Μη φύγεις απ’ την Κύπρο, γύρνα πάλι εδώ!
Είμαι μικρό παιδάκι μα θα υποσχεθώ:
Εγώ θα σου κρατήσω, τον τόπο καθαρό!

Πες αυτά τα στιχάκια πολλές φορές μέχρι 
να έρθει στο μυαλό σου ένα τραγούδι! 
Τραγούδησέ το στην τάξη. Με την παρέα σας, γράψτε ένα δικό σας τραγουδάκι για να πείσετε 

τη χελώνα να ξανάρθει στη χώρα μας.
Γράψτε στίχους και τη μουσική με όποιον τρόπο μπορείτε.
Ζητήστε βοήθεια και από τη δασκάλα/τον δάσκαλό σας.



63

2Αυτή είναι μια αρχαία ελληνική λύρα. Άκουσε τον ήχο της. 
Ποιο ζωάκι χάρισε το καβούκι του για να φτιαχτεί;

Αυτό που κρατάς εκεί είναι ζωάκι; 
Τι ήχο βγάζει;

Να ακούσουμε…

Φτιάξε κι εσύ ένα μουσικό όργανο, χρησιμοποιώντας κάτι που 
βρήκες στη φύση. Ζωγράφισέ το εδώ.

Οι αρχαίοι Έλληνες ποτέ δεν σκότωναν τα ζώα για να 
φτιάξουν μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούσαν μόνο ό,τι 
έβρισκαν στη φύση, αφού η ζωή του είχε τελειώσει. 



64 Αααα! Ο χάρτης ακρόασης για το «Ενυδρείο»
του Καμίλ Σεν Σανς! 

Ακολούθησε τα ψαράκια με τον δείκτη σου από αριστερά στα δεξιά
ακούγοντας τη μουσική. Όταν τελειώνει μία γραμμή, πάμε στην

επόμενη, όπως όταν διαβάζουμε ένα κείμενο.

3

Δημιουργία χάρτη ακρόασης: Ράνια Νεοκλέους

Α΄μέρος (2 φορές) Β΄μέρος
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NTOΣΙΛΑΣΟΛΦΑΜΙΡΕNTO

Οι επικρουστήρες

Εδώ μπορείς να κάνεις εξάσκηση χωρίς να ενοχλείς!



66

do

re
mi

fa so
la

ti
do

Τι έχεις εδώ μαέστρο;

ντο ρε μι σι σι ρεμιφα λα λα φασολ σολ ντοντο’

Τα «μελωδικά χέρια»

Η κλίμακα ΝΤΟ
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ΑΥΛΟΣ  
Αξιολόγησε τον εαυτό σου!

Ημερομηνία: Ημερομηνία: 

Δεξιότητες Τα κατάφερα;

1 Κρατώ τον αυλό μου 
σωστά; NAI OXI

2 Μπορώ να παίξω τη 
νότα ΣΙ με ωραίο ήχο; NAI OXI

3 Μπορώ να παίξω τη 
νότα ΛΑ με ωραίο ήχο; NAI OXI

4
Μπορώ να παίξω τις 
ασκήσεις με μία μόνο 
νότα, σωστά;

NAI OXI

5
Μπορώ να παίξω τις 
ασκήσεις με δύο νότες, 
σωστά;

NAI OXI

6 Μπορώ να παίξω το 
«Αλαϊλί» με ωραίο ήχο; NAI OXI

Δεξιότητες Τα κατάφερα;

1 Κρατώ τον αυλό μου 
σωστά; NAI OXI

2 Μπορώ να παίξω τη 
νότα ΣΙ με ωραίο ήχο; NAI OXI

3 Μπορώ να παίξω τη 
νότα ΛΑ με ωραίο ήχο; NAI OXI

4
Μπορώ να παίξω τις 
ασκήσεις με μία μόνο 
νότα, σωστά;

NAI OXI

5
Μπορώ να παίξω τις 
ασκήσεις με δύο νότες, 
σωστά;

NAI OXI

6 Μπορώ να παίξω το 
«Αλαϊλί» με ωραίο ήχο; NAI OXI



68 Oι συνθέτες που γνωρίσαμε και το έργο τους

Πιότρ Ίλιτς
Τσαϊκόφσκυ
(1840-1893)
Ρωσία

Νικολάι 
Ρίμσκι 
Κόρσακοφ
(1844-1908)
Ρωσία

Χένρι Μανσίνι 
(1924-1994)
Αμερική

Τζιοακίνο 
Ροσσίνι
(1792-1868)
Ιταλία

Καμίλ Σεν 
Σανς
(1835-1921)
Γαλλία

Εμίλ                
Βαλντφέλ        
(1837-1915)
Γαλλία

«Eμβατήριο των μολυβένιων 
στρατιωτών» από τη σουίτα 
μπαλέτου «Καρυοθραύστης»

«Το Πέταγμα της μέλισσας» 
από το «Η ιστορία του 
τσάρου Σαλτάν»

«Ο περίπατος του μικρού 
ελέφαντα»

«Καταιγίδα» από την όπερα 
«Ο κουρέας της Σεβίλλης»

«Ο Ελέφαντας», 
«Πτηνοτροφείο» και «Ενυδρείο» 
από τη σουίτα «Το καρναβάλι 
των ζώων»

«Οι παγοδρόμοι»
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Αχιλλέας-
Κλοντ 
Ντεμπισί
(1862-1918)
Γαλλία

Μάνος Λοΐζος
(1937-1982) 
Ελλάδα

Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους 
Μότσαρτ
(1756-1791)
Αυστρία

Δημήτρης 
Λάγιος
Ελλάδα
(1952-1991)

Αντόνιο 
Βιβάλντι
(1678-1741)
Ιταλία

Έντγουιν 
Γκόρντον
(1927)
Αμερική

«Το χιόνι χορεύει» 
από το έργο
«Η γωνιά των παιδιών»

«Μια απλή αλήθεια»
(Το σπουργίτι) από τον δίσκο 
«Κάτω από ένα κουνουπίδι»

Ντουέτο του Παπαγκένο και 
της Παπαγκένα από την όπερα 
«Ο Μαγικός Αυλός»

«Τραγούδι κοριτσιού»

«Η καρδερίνα»-
Κονσέρτο για φλάουτο και 
ορχήστρα

«Ένα τραγούδι για τον Έλμερ»
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Μίμης 
Πλέσσας
(1924)
Ελλάδα

Μάνος 
Χατζιδάκις
(1925-1994)
Ελλάδα

«Τσιριτρό» «Αγαπώ μια καρδερίνα»
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