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Boomwhackers:  τι  είναι;

• Κουρδισμένοι	  σωλήνες	  	  
o	  δυνατότητες	  για	  ρυθμικές,	  μελωδικές,	  και	  αρμονικές	  δραστηριότητες	  
• Χρωματιστοί	  	  
oχρωματιστές	  παρτιτούρες,	  	  
oδημιουργία	  θετικής	  διάθεσης	  
• Από	  πλαστικό	  ανθεκτικό	  υλικό



Boomwhackers:οι  anti-‐covid  σωλήνες

• Καθαρίζονται	  γρήγορα	  
• Μεταφέρονται	  εύκολα	  
• Συμμετοχή	  περισσότερων	  παιδιών	  (ανάλογα	  με	  τον	  αριθμό	  των	  set	  
που	  έχουμε)	  
• «Αντικαθιστούν»	  το	  μελωδικό	  και	  αρμονικό	  τμήμα	  του	  μαθήματος	  
(τραγούδι	  και	  φλογέρες	  δεν	  συνίστανται)	  	  
• Όλη	  η	  τάξη	  μια	  μουσική	  παρέα	  



Σημειογραφία  boomwhackers

• Χρωματιστές	  νότες	  
• Τετράγωνα	  σε	  διαφορετικές	  θέσεις	  
• Κύκλοι	  
• Χρωματιστά	  γράμματα	  

• Πηγές:	  	  
oδιαδίκτυο,	  	  
oβιβλία	  (βλ.	  βιβλιογραφικές	  αναφορές)



Τα  τετραγωνάκια  που  ηχούν  



Τα  τετραγωνάκια…  ηχούν  



Από  το  τετράγωνο  στον  ήχο…



Όλοι  στη  σειρά…



Συνηχήσεις…



Play  along  με  boomwhackers

• Tι	  είναι;	  

• Προτεινόμενο	  κανάλι:	  
Μusication

https://www.youtube.com/watch?v=zkobSH99xKE	  

https://www.youtube.com/watch?v=zkobSH99xKE


Διδακτική  προσέγγιση

•Προβολή	  του	  βίντεο,	  ενώ	  ο	  εκπαιδευτικός	  τραγουδάει	  
τη	  μελωδία	  και	  δείχνει	  στον	  προτζέκτορα	  τις	  νότες/
σωλήνες.	  

•Εξάσκηση	  ανά	  μουσική	  φράση.	  

•	  Ομαδική	  εκτέλεση	  	  ταυτόχρονα	  με	  το	  βίντεο,ενώ	  	  ο	  
εκπαιδευτικός	  τραγουδάει	  δείχνοντας	  και	  πάλι	  τις	  
νότες.	  

•Ομαδική	  εκτέλεση	  με	  το	  βίντεο,	  (χωρίς	  τη	  βοήθεια	  του	  
εκπαιδευτικού).	  

https://www.youtube.com/watch?v=zkobSH99xKE

https://www.youtube.com/watch?v=zkobSH99xKE


Τι  προσέχουμε;

• Aποφυγή	  μη	  ενεργητικής	  ακρόασης	  κατά	  την	  εκτέλεση.	  

• Κριτήρια	  επιλογής	  Play	  along	  

o ενδιαφέρον	  μουσικό	  άκουσμα	  
o συμβατό	  με	  το	  ηλικιακό	  και	  	  
o	  	  	  μουσικό	  επίπεδο	  γνώσεων	  των	  μαθητ(ρι)ών.	  



Συνοδεία  δημοφιλών  τραγουδιών  με  
boomwhackers
• Βίντεο	  στο	  Υοutube	  των	  
τραγουδιών	  ή	  καραόκε	  με	  τις	  
συγχορδίες

Κριτήρια	  επιλογής	  τραγουδιών:	  
• χορευτικός	  ρυθμός	  
• αρμονικό	  ή	  άλλο	  οστινάτο	  
• ρυθμικό	  μοτίβο	  στο	  ρεφραίν



Dance  Monkey 
αρμονικό  οστινάτο:  Am      F      G      Em 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Καλές	  και	  δημιουργικές	  
anti-‐covid	  δράσεις!	  

Σας	  ευχαριστούμε!
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elissavet.perakaki@gmail.com


