
«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ
ΕΙΝΑΙ…»

Μάκθμα 1ο



Γειά ςασ παιδιά!!!
Σύγουρα όλοι 
ϋχουμε ακούςει τον 
όρο «Μουςικό» να 
λϋγεται πολύ 
ςυχνϊ ςτην 
καθημερινότητϊ 
μασ. 

•Τι εύναι όμωσ 
τελικϊ η 
«Μουςικό»; 

•Tι μασ προςφϋρει 
όταν την ακούμε;

• Tι ςυναιςθόματα 
μπορεύ να μασ 
δημιουργόςει;

Άραγε, εύναι κϊτι 
ύδιο για όλουσ ό 
μόπωσ  κϊτι 
«διαφορετικό» για 
τον καθϋνα μασ;



Το παιχνύδι αυτό ονομϊζεται,                         
«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ…»

Για να το καταλάβουμε καλφτερα αυτό ασ παίξουμε 
ζνα παιχνίδι το όποιο είναι ταυτόχρονα και παιχνίδι 

γνωριμίασ μεταξφ μασ.



Ασ αρχίςουμε λοιπόν!!!!!!!!



Στην επόμενη ςελύδα υπϊρχει μια φρϊςη την οπούα 
θϋλω να ςυμπληρώςεισ με το όνομα ςου και με το 
τι θεωρείς ότι είναι μουσική για εσένα.

Μπορεύσ να γρϊψεισ παραπϊνω από ϋνα πρϊγμα, και 
αυτό μπορεύ να εύναι οτιδόποτε (π.χ. χρώμα, 
τραγούδι, φαγητό, ϊνθρωποσ κ.α.) κϊτι που αρϋςει 
ςε εςϋνα.



Ασ γρϊψω ϋνα παρϊδειγμα για εμϋνα, για να 
καταλϊβεισ τι εννοώ…

Σκϋφτομαι λοιπόν:

Με λϋνε Περικλό και μου αρϋςει πϊρα πολύ να παύζω μουςικό. 

Αν θϋλω να παρομοιϊςω την μουςικό λοιπόν, με ϋνα χρώμα, αυτό θα όταν το αγαπημϋνο 
μου χρώμα, που εύναι το κόκκινο. 

Επομϋνωσ θα γρϊψω το εξόσ…

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Περικλή ΕΙΝΑΙ ένα κόκκινο χρώμα.

Σκϋφτομαι επύςησ:

Μπορώ να παρομοιϊςω την μουςικό και με το αγαπημϋνο μου τραγούδι, που εύναι το 
«Μόλο μου κόκκινο».

Άρα, θα γρϊψω τελικϊ…

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Περικλή ΕΙΝΑΙ ένα κόκκινο χρώμα και το τραγούδι «Μήλο 
μου κόκκινο».

H σειρά σου τώρα!!!
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Τϋλεια!!!!!

Τώρα, ςτην επομϋνη ςελύδα θϋλω να κϊνεισ 
μια ζωγραφιά με όλα αυτϊ που ϋγραψεσ 
πιο πϊνω ότι εύναι για εςϋνα η μουςικό!!!

ΒΗΜΑ 2ο



Μέςα ςτο πλαίςιο μπορείσ να κάνεισ την ζωγραφιά ςου!!!



Υπζροχα!!!!
Τώρα μπορείσ να εκτυπώςεισ τισ δφο 
ςελίδεσ (το γραπτό και τθν ηωγραφιά 

ςου) και να τισ ενώςεισ δθμιουργώντασ 
το προςωπικό ςου 

«ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ»



Αν ςυγκεντρώςουμε όλεσ τισ φωτογραφύεσ των 
παιδιών,  ύςωσ θα μπορούςαμε να φτιϊξουμε 

ϋνα μεγϊλο βιβλύο και να το ονομϊςουμε

«ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ»

το οπούο θα περιλαμβϊνει μϋςα όλα τα παιδιϊ.

Θα ιταν μεγάλθ χαρά αν μασ ζςτελνεσ και μια 
φωτογραφία από το βιβλίο ςου για να το δοφμε 

όλοι και να ςε γνωρίςουμε καλφτερα!!!



Γειά ςασ παιδιά!!!

Ελπύζω να ςασ ϊρεςε η πρώτη μασ  

μουςικό δραςτηριότητα. 

Σασ περιμϋνω ςτα επόμενα μαθόματα για 
περιςςότερη γνώςη και… παιχνύδι εννοεύται!!!!


