
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Σε ρυθμούς Αφρικανικούς (Β’ Γυμνασίου) 

Καραγκούνη Βασιλική ΠΕ79.01 Μουσικής



Στόχοι

• Γνωριμιία με τα χαρακτηριστικά της αφρικανικής μουσικής. 
• Ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης. 
• Δημιουργία ρυθμικού σχήματος. 
• Εκτέλεση ρυθμικού σχήματος.



Παρακολουθήστε προσεκτικά το εισαγωγικό βίντεο (μέχρι το 
2:30) και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

• Από τη μουσική ποιών πολιτισμών επηρεάστηκε η 
αφρικανική μουσική; 

• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της; 
• Ποιο είναι το κύριο μουσικό τους όργανο; 

• Με ποιο τρόπο επικοινωνούν κάποιες φυλές μεταξύ τους;

http://www.edutv.gr/index.php/mousiki-2/afriki-notia-ameriki-sas-aresei-i-mousiki


Τραγούδι: Κέμπε μάμα 
Μπορείτε να ακούσετε τη μελωδία του τραγουδιού πατώντας το μεγαφωνάκι. 
Στη συνέχεια προσπαθήστε να το τραγουδήσετε και να συνοδεύσετε το τραγούδι σας με τα ρυθμικά 
χτυπήματα που βλέπετε στη δεύτερη εικόνα. 
 * Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον ήχο του Σναπ με χτύπημα των δακτύλων.



Ακρόαση του τραγουδιού «kothbiro» από 
την κένυα

• Τα λόγια του τραγουδιού λένε:  

«Παιδιά, η βροχή πλησιάζει. Μαζέψτε και ασφαλίστε το 
κοπάδι. Προστατέψτε τον πλούτο σας».  

• Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το τραγούδι;

https://safeyoutube.net/w/cVu4


Μουσική δημιουργία

• Φτιάξε το δικό σου ηχητικό – ρυθμικό μήνυμα 
χρησιμοποιώντας τέταρτα και όγδοα. 

• Επέλεξε εδώ τους ήχους που προτιμάς και δημιούργησε 
το ηχητικό σου μήνυμα χρησιμοποιώντας το ποντίκι.  

( Γράψε τη λέξη του μηνύματος που έχεις επιλέξει πάνω 
και από κάτω βάλε τα ρυθμικά σχήματα. Στη συνέχεια 
πάτησε το save (κάτω δεξιά) και στείλε τη σύνθεσή σου 
σε έναν φίλο σου ή αποθήκευσέ την.)

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


Δημιουργικότητα-Επέκταση 
(ΆΆσκηση για το σπίτι)

• Φτιάξτε ένα συννεφόλεξο με τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της αφρικανικής μουσικής. 
• Αναζητήστε στο Pinterest σχέδια από αφρικάνικες 
μάσκες, διαλλέξτε μια που σας αρέσει και 
προσπαθήστε να την κατασκευάσετε. (Αναζήτηση: 
African masks for kids)

https://wordart.com/
https://gr.pinterest.com/


Ακρόαση

• Ακούστε το τελετουργικό τραγούδι Yeye baleo , από την 
Αφρική, και εντοπίστε τα βασικά χαρακτηριστικά του. 

• Συμβουλευτείτε την παρτιτούρα του Yeye baleo για να 
τραγουδήσετε ή να παίξετε το τραγούδι σε κάποιο μουσικό 
όργανο.

https://safeyoutube.net/w/8hF4




Ακρόαση

• Ακούστε το τελετουργικό τραγούδι Περπερούνα, από την 
Ελλάδα, και εντοπίστε τα βασικά χαρακτηριστικά του.

https://safeyoutube.net/w/UhF4


Σύγκριση

• Κάνουμε σύγκριση των δυο τραγουδιών ως προς τα χαρακτηριστικά 
τους.  

• (Απάντάμε στις παραμέτρους του παρακάτω πίνακα)

Ποιος Ερώτηση-Απάντηση Μουσικό όργανο Απλό Αυτοσχεδ
ιασμός

Τόπος Θέμα



Ανακεφαλαίωση  
(ΆΆσκηση για το σπίτι)

• Συμπληρώστε τον εννοιολογικό πίνακα με τα χαρακτηριστικά της 
αφρικανικής μουσικής.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1405?locale=el


Καλή επιτυχία


