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Η  ιστορία μας ξεκινάει 
από πολύ μακριά. 

Κάπου στα βάθη της Αφρικής. 
Για σκεφτείτε…εκεί με τους ελέφαντες, 

τα λιοντάρια, τις ζέβρες, τους πιθήκους και 
τις καμηλοπαρδάλεις. 

Για τα  ζώα αυτά σήμερα είναι μια 
πολύ ξεχωριστή μέρα. Είναι όλα  μαζεμένα  

σε μια μεγάλη γιορτή!

Τύμ
πανα, ρυθμός, χ

ορός...
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Τα ζώα της Αφρικής

Μπουμ πα πα, μπουμ παμ 
μακριά στην Αφρική
τα ζώα βγήκαν βόλτα

δεν είναι μέρα σαν τη χθεσινή
είναι μια μεγάλη γιορτή.

Μπουμ πα πα, μπουμ παμ
γιορτάζει ο βασιλιάς

κι όλοι του φέρνουν δώρα
ζέβρες κι ιπποπόταμοι νάτη κι η μαϊμού

χρόνια πολλά να πουν.

Σέρνει τον χορό  ο ελέφαντας
με χάρη τη στροφή του
τύμπανα χτυπάνε δυνατά

μπουμ πα πα μπουμ, παμ παμ
τύμπανα χτυπάνε ρυθμικά

τόσο γιορτινά.
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Τα ζώα της Αφρικής

Στίχοι-Μουσική: Ειρήνη Νικολάου
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Πίνακας 1: «Τα ζώα της Αφρικής». Συνοδεία με μελωδικά και ρυθμικά κρουστά

Μέτρα-οργανικά 
μέρη-στροφές

Μουσικές φράσεις-
Στίχοι

Μελωδική
συνοδεία
(μεταλλόφωνο)

Ρυθμική συνοδεία
(ταμπουρίνο)

2 μέτρα 
προετοιμασίας
1-2

Οργανικό μέρος 
μέτρα 3-6

Α ostinato I

Οργανικό μέρος 
μέτρα 7-10

Β ostinato IΙ

Στροφή 1
μέτρα 11-14

Α
Μπουμ πα πα μπουμ 
παμ 
μακριά στην Αφρική
τα ζώα βγήκαν βόλτα

ostinato I

μέτρα 15-18 Β
δεν είναι μέρα σαν τη 
χθεσινή
είναι μια μεγάλη γιορτή

ostinato IΙ

Οργανικό μέρος 
μέτρα 3-6

Α ostinato I

Οργανικό μέρος 
μέτρα 7-10

Β ostinato IΙ

Στροφή 2
μέτρα 11-14

Α
Μπουμ πα πα μπουμ παμ
γιορτάζει ο βασιλιάς
κι όλοι του φέρνουν 
δώρα

ostinato I

μέτρα 15-18 Β
Ζέβρες κι ιπποπόταμοι 
νάτη κι η μαϊμού
χρόνια πολλά να πουν

ostinato IΙ

Οργανικό μέρος 
μέτρα 19-22

Α ostinato I
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Τα ζώα της Αφρικής
συνοδεία με μελωδικά και ρυθμικά κρουστά

Στίχοι-Μουσική: Ειρήνη Νικολάου
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2.2. Οδηγοί ακρόασης και μη συμβατικές παρτιτούρες 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ παρουσιάζονται οι συνοδείες τραγουδιών και οργανικών συν-
θέσεων με ρυθμικά κρουστά και ηχηρές κινήσεις από το σώμα με τη χρήση οδηγών 
ακρόασης και μη συμβατικών παρτιτούρων. Αρχικά, μέσω των οδηγών ακρόασης πραγ-
ματοποιείται η κατανόηση των μερών του τραγουδιού ή της μουσικής σύνθεσης και στη 
συνέχεια, είτε μέσω των οδηγών ακρόασης, είτε μέσω της παρακολούθησης των μη 
συμβατικών παρτιτούρων2 οι μαθητές μπορούν να συνοδέψουν τα τραγούδια με ρυθμι-
κά κρουστά ή με ηχηρές κινήσεις από το σώμα. Τα μέτρα των μη συμβατικών παρτιτού-
ρων, είναι τόσα όσα και τα μέτρα των αντίστοιχων συμβατικών παρτιτούρων3, των οποί-
ων η χρήση δεν είναι απαραίτητη στις δραστηριότητες του παρακάτω τύπου. Τα ηχητικά 
αρχεία των τραγουδιών και των οργανικών συνθέσεων στα οποία παραπέμπουμε, βρί-
σκονται στον ηλεκτρονικό φάκελο του βιβλίου, Σύνδεσμοι πρωτότυπου μουσικού υλικού, 
στο αντίστοιχο Κεφάλαιο. Ωστόσο, τόσο τα τραγούδια όσο και οι οργανικές συνθέσεις, 
μπορούν να εκτελεστούν και από τον εκπαιδευτικό με κάποιο μουσικό όργανο. 

Οι οδηγοί ακρόασης που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι διαφορετικοί για τους 
εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να δημι-
ουργήσουν και δικές τους συνοδείες, επιλέγοντας, άλλους ήχους από το σώμα ή άλλα 
ρυθμικά κρουστά όργανα. Επιπλέον, μπορούν να αντιστοιχήσουν και τα υπάρχοντα σχή-
ματα σε άλλα ρυθμικά κρουστά ή ηχηρές κινήσεις από το σώμα. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο του βιβλίου υπάρχουν οι οδηγοί ακρόασης και οι μη συμ-
βατικές παρτιτούρες σε ηλεκτρονική μορφή, σε συνδυασμό με τα ηχητικά αρχείο των 
τραγουδιών σε συνδέσμους (links), για προβολή στον διαδραστικό πίνακα ή στον προ-
τζέκτορα και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια (Εικόνες 1 και 2) φαίνονται οι αντιστοιχίες των συμβόλων για τα ρυθ-
μικά κρουστά όργανα, και τις ηχηρές κινήσεις από το σώμα, που έχουν επιλεγεί για τις 
δραστηριότητες.

2. Οι μη συμβατικές παρτιτούρες παρατίθενται σε συνδέσμους (links) στον ηλεκτρονικό φάκελο 
του βιβλίου (Αρχείο 2).

3. Οι συμβατικές παρτιτούρες των τραγουδιών με τα οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
βρίσκονται στο Βιωματικό (δεύτερο) μέρος, Κεφάλαιο 1ο: Το αστέρι της Μουσικοχώρας… και των ορ-
γανικών συνθέσεων στο ηλεκτρονικό φάκελο: Εισαγωγή στην πολυφωνία.
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Εικόνα 1: Αντιστίχοιση επιλεγμένων ρυθμικών κρουστών με σύμβολα

Εικόνα 2: Αντιστίχοιση των ηχηρών κινήσεων από το σώμα με σύμβολα 

1. Τραγούδι «Οι φίλοι» σε μέτρο 4/4. 
Συνοδεία με ρυθμικά κρουστά και ηχηρές κινήσεις από το σώμα.

Οδηγός ακρόασης και μη συμβατική παρτιτούρα

Το τραγούδι χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: Α Α Β Α Β C Α Β Β΄
Στην Εικόνα 3 υπάρχουν όλα τα στοιχεία για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού. 

Τα μέτρα αντιστοιχούν στην παρτιτούρα που παρατίθεται στο πρώτο Κεφάλαιο του Βι-
ωματικού μέρους, στην οποία σημειώνονται και τα μουσικά μέρη μέσω γραμμάτων του 
λατινικού αλφαβήτου.


