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Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κουρίτα Αγγελική 

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2009 ‐ 01/02/2010 

Επιλογή θέματος: Η ιδέα υλοποίησης του πολιτιστικού 
προγράμματος Μουσικοκινητική Αγωγή ήταν κυρίως 
πρωτοβουλία της υπεύθυνης εκπαιδευτικού, καθώς οι 
σχέσεις και οι δεσμοί μεταξύ της ομάδας ήταν στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς αρκετά χαλαρές. 
Θεωρήθηκε λοιπόν κατάλληλο ένα τέτοιο πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει δραστηριότητες κοινωνικοποίησης 
μεταξύ των μελών μιας ομάδας και στοχεύει στη 
δυναμική της. Η αντίδραση των μαθητών και 
μαθητριών της Ε΄ τάξης ήταν θετική, ώστε από 
κοινού λογαριάστηκε το πρόγραμμα αυτό ως 
εισαγωγή για περαιτέρω ενασχόλησή τους με τη 
μουσική και το τραγούδι. 

Γενικός στόχος: Γνωριμία των παιδιών με τη μουσική μέσω της 
κίνησης και των αισθήσεων. 

Επί μέρους στόχοι: Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τήρηση των 
κανόνων του παιχνιδιού, ανάπτυξη προσοχής, 
έλεγχος‐ισορροπία‐συντονισμός‐ανεξαρτησία 
κινήσεων, απόδοση μουσικών εννοιών με κίνηση, 
δημιουργική χρήση υλικών, βίωση του ρυθμού.



Δραστηριότητες Προγράμματος 

Πηγή έμπνευσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος αποτέλεσαν τα παιχνίδια 
Μουσικοκινητικής Αγωγής της Μουσικοπαιδαγωγού ‐ Ειδικής Επιστήμονα και καθηγήτριας 
στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. Χαρίκλειας Παπανικολάου(Παπανικολάου, 2009) καθώς και τα 
παιχνίδια έκφρασης της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής ομάδας Ελάτε Να Παίξουμε (1998), 
που εφαρμόστηκαν είτε αυτούσια είτε παραλλαγμένα. 

Οι δραστηριότητες λοιπόν ομαδοποιήθηκαν σε έξι υποενότητες ως εξής: 
Α. Παιχνίδια κοινωνικοποίησης 
Β. Παιχνίδια συγκέντρωσης και μνήμης 
Γ. Παιχνίδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων 
Δ. Παιχνίδια εμπέδωσης μουσικών εννοιών μέσω κίνησης 
Ε. Παιχνίδια δημιουργικότητας και φαντασίας 
Ζ. Παιχνίδια με ηχηρές κινήσεις 

Τα παιδιά συμμετέχοντας στα παραπάνω παιχνίδια ζωγράφισαν, αυτοσχεδίασαν, 
χόρεψαν, δημιούργησαν ορχήστρα κρουστών οργάνων, τραγούδησαν, δραματοποίησαν 
ιστορία και έπαιξαν παντομίμα, μα πάνω απ’ όλα διασκέδασαν πραγματικά. 

Α. Παιχνίδια κοινωνικοποίησης 

Τα παιχνίδια αυτά βοήθησαν κάθε παιδί να ενταχθεί στην ομάδα καθώς και να κατανοήσει 
τις υποχρεώσεις και την καλή λειτουργία της. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν να 
συνεργάζονται, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να τηρούν τους κανόνες των παρακάτω 
παιχνιδιών: 
§ «Τραγουδιστά ονόματα» (Κάθε παιδί λέει με τη σειρά το όνομά του ενώ τα υπόλοιπα με τον 

σκοπό του γνωστού τραγουδιού «Δεν περνάς κυρα ‐ Μαρία» τραγουδούν λ.χ. «γεια σου, 
γεια σου, Αντιγόνη, γεια σου καλημέρα σου»). 

§ «Αγγίζω και φεύγω» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 36) 
§ «Τα μουσικά χαρτιά» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 37) 
§ «Ο τυφλός και το σκυλάκι» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 38) 
§ «Τα σιαμαία» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 39) 
§ «Το εκκρεμές» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 39) 
§ «Βρες ποιος είμαι» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 41) 
§ «Μουσική τυφλόμυγα» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 43) 

Β. Παιχνίδια συγκέντρωσης και μνήμης 

Μέσα από τα παιχνίδια αυτά οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέπτυξαν την ικανότητα 
προσοχής, συγκέντρωσης και μνήμης, με αποτέλεσμα να είναι πιο αποτελεσματικά στις 
ασχολίες τους: 
§ «Σπασμένη...κίνηση» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 49) 
§ «Τραγουδιστές σπαζοκεφαλιές» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 49)



§ «Μουσική μνήμη» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 52) 
§ «Μουσικές πόρτες» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 54) 
§ «Παίξε από την αρχή» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 58) 
§ «Σπασμένος ρυθμός» (Παπανικολάου, 2003, σελ. 23) 
§ «Το παραβάν» (Καλλιτεχνική Παιδαγωγική ομάδα Ελάτε Να Παίξουμε, 1998, σελ. 41) 
§ «Ντετέκτιβ» (Καλλιτεχνική Παιδαγωγική ομάδα Ελάτε Να Παίξουμε, 1998, σελ. 46) 

Γ. Παιχνίδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν τις διαφορετικές κινητικές και εκφραστικές 
δυνατότητες που έχει το σώμα τους ενώ παράλληλα ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία τους παίζοντας τα παιχνίδια: 
§ «Παράξενα πράγματα» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 85) 
§ «Ο μάγος» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 87) 

Δ. Παιχνίδια εμπέδωσης μουσικών εννοιών μέσω κίνησης 

Στα παιχνίδια αυτής της ενότητας τα παιδιά γνώρισαν διάφορες μουσικές έννοιες με τρόπο 
βιωματικό καθώς και τον τρόπο να ανταποκρίνονται σωστά στο άκουσμά τους με κίνηση ή με 
παίξιμο στα μουσικά όργανα. Τα παιχνίδια αυτά ήταν: 
§ Γνωριμία με τα κρουστά οργανάκια ‐ ονομασία και αναγνώριση του ήχου τους (ηχόχρωμα). 
§ Εικόνες και ονομασίες των μουσικών οργάνων μίας συμφωνικής ορχήστρας: ήχοι των 

οργάνων και αναγνώρισή τους (ηχόχρωμα) 
§ «Ζωγραφίζω την ένταση»(καθώς ακούγονταν στο χειροτύμπανο τα χτυπήματα πρώτα 

δυνατά – forte, ύστερα σιγανά – piano, τα παιδιά ζωγράφιζαν κάθε φορά τους ήχους στο 
χαρτί. Αντί για χειροτύμπανο χρησιμοποιήθηκε αργότερα μία μπάλα που χτυπούσε στο 
πάτωμα πότε δυνατά και πότε σιγανά). 

§ «Μιλώ για μένα – για το διπλανό μου – για όλον τον κόσμο» (Καλλιτεχνική παιδαγωγική 
ομάδα Ελάτε Να παίξουμε, 1998, σελ. 87). 

§ «Κοφτός ή διαρκής;» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 110). Αποτύπωση στο χαρτί της διάρκειας 
ή μη διάρκειας των κρουστών οργάνων, αλλά και κάποιων φθόγγων. 

§ «Ζώα αργά και γρήγορα» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 92). 
§ «Το φίδι και το θήραμα» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 92). 

Ε. Παιχνίδια δημιουργικότητας και φαντασίας 

Με τα παρακάτω παιχνίδια οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν περαιτέρω την έμφυτη δημιουργικότητα και φαντασία τους. Ακόμη ανέπτυξαν τη 
μουσικότητα, την ευαισθησία και την ευρηματικότητά τους αυτοσχεδιάζοντας, παίζοντας 
θεατρικά και δραματοποιώντας ιστορία, αλλά και χορεύοντας. 
§ Θεατρικό παιχνίδι «Τα περπατήματα των ηρώων της ιστορίας, Ο ξυλοκόπος, ο γίγαντας και 

ο νάνος» (Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα Ελάτε Να παίξουμε, 1998, σελ.77).



Δραματοποίηση του παραμυθιού – μοίρασμα ρόλων. 
§ «Χοροί με καθοδηγημένες κινήσεις» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 159 ‐ 163). 

Ζ. Παιχνίδια με ηχηρές κινήσεις 

Τα παιχνίδια της τελευταίας ενότητας του προγράμματος βοήθησαν τα παιδιά να 
αισθανθούν όλο τους το σώμα σαν ένα μουσικό όργανο. Επιπλέον, βίωσαν τον ρυθμό, 
καλλιέργησαν την κινητική τους επιδεξιότητα, ενώ συνειδητοποίησαν άμεσα τον τρόπο 
παραγωγής του ήχου και τις ποικίλες αποχρώσεις τους. Οι τέσσερεις βασικές ηχηρές κινήσεις 
των παιχνιδιών αυτών ήταν : το ποδοκρότημα, το γονυκρότημα, τα παλαμάκια (χειροκρότημα) 
και οι στράκες (το τρίψιμο δηλαδή του αντίχειρα με τον μέσο). 
§ «Παίξε από την αρχή» (Παπανικολάου, 2009, σελ. 58). 
§ «Ονόματα με ηχηρές κινήσεις» (Παρουσίαση των ονομάτων με συνοδεία ένα συνδυασμό 

ηχηρών κινήσεων). 
§ «Παίξιμο από παρτιτούρα» (Χωρισμός σε ομάδες και απόδοση των περπατημάτων του 

ξυλοκόπου, του γίγαντα και του νάνου στα κρουστά όργανα – οργάνωση ορχήστρας).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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«Κοφτός ή διαρκής;»



«Ο μάγος» 

«Παιχνίδια με...την Δ΄ Τάξη»



«Σπασμένος ρυθμός» 

«Σπασμένη... κίνηση»


